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املقدمة
احلمـد لله رب العالـمـني والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا محمد النبى األمني وعلى آله وآصحابه 

أجمعني ..  أما بعد

الثانوى كتاب التربية الدينية اإلسالمية )فصل  فيسعدنا أن نقدم ألبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف األول 
دراسى ثان(  بهدف  تعليمهم مبادئ الدين اإلسالمى ومتكينهم من املهارات التى تساعدهم فى التغلب على املشكالت 

التى تواجههم مع احلفاظ على قيم الدين واملجتمع .

وقد مت تقسيم الكتاب إلى ثالث وحدات تدور كل منها حول فكرة أو تعميم أو مشكلة . وللوحدة عنوان وأهداف 
وقيم وعالقات  وعبادات  الدينية من عقيدة  التربية  أربعة موضوعات جتمع بني مجاالت  كل وحدة  وتتضمن  ودروس، 

إنسانية وشخصيات إسالمية ، وتشتمل املوضوعات على آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة .

الزكاة   ، البيوع فى اإلســالم   ، اآلخــرة  :الدنيا مزرعة  التالية  املوضوعات  املعاملة(  )الدين  األولــى  الوحدة  تتناول 
ومصارفها، الرسول � قائًد ، أما الوحدة الثانية )اإلسالم منارة العلم( فتتناول املوضوعات: العلم ، اإلسالم واحلضارات 
فتتناول  اإلســالم(  فى  التيسير  )من مظاهر  الثالثة  الوحدة  أما  العرب.  العلماء  العلم، من  آداب طلب  ، من  األخــرى 

املوضوعات: رحمة الله بعباده ، اإلسالم والسعادة ، يسر اإلسالم فى احلج، آداب زيارة املسجد النبوى.

ويؤكد الكتاب على التعلم النشط الذي يجعل املتعلم مشارًكا إيجابًيا وناقًدا ومتذوًقا، ويراعى الفروق الفردية 
للطالب من خالل أساليب تعليم وتعلم متنوعة ، كما ينمى مهارات التفكير الناقد ، مثل : متييز احلقائق واالدعاءات 
واآلراء، حتديد مستوى دقة رواية  احلديث الشريف ، وتنمية مهارات التفكير اإلبداعي ) الطالقة ، املرونة ، األصالة 
،اإلثراء بالتفاصيل لدى الطالب( . كما يراعى الكتاب أمناط التعلم املختلفة ؛ التعلم التعاوني ، التعلم البنائي ،التعلم 

اإلتقانى، التعلم الذاتي ... إلخ.

• هذا وقد مت توظيف احملتوى واألنشطة املتضمنة فى هذا الكتاب من أجل مساعدة الطالب على اكتساب املهارات 
الذهنية والعمليات العقلية التى متكنهم من النجاح فى احلياة مستقباًل. 

• وقد اشتملت كل وحدة على مقترحات لقراءات إثرائية يقوم بها الطالب بنفسه .

ودرس في ضوء خريطة  وحــدة  لكل  وأنشطة  تدريبات  ووضعنا    ، ومهارات  أهداًفا  ودرس  وحــدة  لكل  وقد حددنا 
تتناغم مع األهداف ، وحرصنا على أن يكون مع الكتاب كتاب خاص لألنشطة  والتدريبات ملساعدة الطالب على تطبيق 
ما تعلمه من معارف ومهارات وقيم من دروس الكتاب ، وتتنوع األنشطة فى هذا الكتاب ما بني أنشطة فردية وثنائية 
وجماعية متكن الطالب من تقييم نفسه والوقوف على مستواه ، ومعاجلة نواحى الضعف لديه واالنطالق نحو التفوق 

والتقدم وذلك من خالل اختبارات على كل وحدة.

ونسال الله العلى القدير أن يوفقنا ملا فيه اخلير والسداد لنا ولديننا ووطننا إنه نعم املولى ونعم النصير .

املؤلفون 
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الدين المعاملة
الوحدة 

األولى

نواجت التعلم :

الطالب  يكون  اأن  يتوقع  الوحدة  نهاية  فى 

قادًرا على اأن :

 ◈ يذكر مفهوم البيع.

ي�ستنتج م�رشوعية البيع. ◈ 

يو�سح اأركان البيع. ◈ 

مييز بني البيع احلالل والربا. ◈ 

من  الغ�ش  ميار�ش  من  مع  التعامل  من  يحذر  ◈ 

التجار.

 ◈ يذكر معنى الزكاة.

يو�سح اأهمية الزكاة للفرد و املجتمع. ◈ 

يتعرف عاقبة منع الزكاة من خالل ق�سة اأ�سحاب  ◈ 

اجلنة .

يعدد امل�ستحقني للزكاة. ◈ 

يتعرف على غري امل�ستحقني للزكاة . ◈ 

يفرق بني البيوع املباحة والبيوع املحرمة . ◈ 

ومقوماتها  الناجحة  القيادة  اأ�سول  يتعرف  ◈ 

واأ�س�سها .

يتاأ�سى بالر�سول � ◈ القائد.

وقدرات  مهارات  الناجحة  للقيادة  اأن  يدرك  ◈ 

خا�سة و�سمات واأ�س�ش.

حياة  من  ومقوماتها  القيادة  �سمات  ي�ستنبط  ◈ 

الر�سول �.

مقدمة الوحدة :

اجلوانب  اأن  يجد  احلنيف  لديننا  املتاأمل 

العملية فى حياتنا التطبيقيـة حتظى باهتمام كبري، 

لذا يتلخ�ش هذا  الدين فى كلمتني اثنتني )الدين 

املعاملة( ، و �سـوف ن�سحبـك عزيزى الطالب فى 

والب�رشيـة؛  املاليـة  املعامـالت  بع�ش  حول  جولة 

للتعرف على جوانب م�رشقة فى هذا الدين .

وتهدف الوحدة اإىل الرتكيز على جانب من 

وبيان  وال�سـراء  البيـع  فى  املعامـالت  جوانـب 

حتى  احلكيم  ال�سـرع  لأوامر  يخ�سعـان  اأنهمـا 

والغ�ش  كالربا  املحرمات"  فى  امل�سلم  يقع  ل 

والتدلي�ش ، كما تهدف اإىل بيان اأن هناك حقوًقا 

فتلقى   ، الأغنياء  اأمــوال  فى  للمحتاجني  مالية 

لها،  وامل�ستحقني  وم�سارفها  الزكاة  على  ال�سوء 

للم�سلم  اإىل جانب ل غنى  الوحدة  تتعر�ش  كما 

عنه وهو الإدارة فاأملحت اإىل قيادة الر�سول الكرمي 

بني  الب�رشية  املعاملة  جوانب  من  جانًبا  بو�سفه 

القائد ومرءو�سيه.

املهارات :
ال�ستنباط ـ الفهم ـ التحليل ـ املقارنة ـ ال�ستنتاج ـ املالحظة ـ املرونة ـ الطالقة.

دروس الوحدة :

1 . الدنيا مزرعة اآلخرة.

2 .  البيوع فى اإلسالم. 

3 .  الزكاة ومصارفها. 

4 . الرسول � قائدا .
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مقدمة :

الدنيا وحت�سيل ما فيها والنتفاع به هدف كل اإن�سان وهى همه الذى ل هم له �سواه ، ي�سعى لكـى يح�ســل 

منـها علـى اأكرب ما ي�ستطيع من متعة ورفاهيـة ، والدنيا فى نظـر الإ�سالم ل قيمـة لها اإذا مل تكـن لها �سلة وعالقـة 

بالآخرة اأما اإذا ُو�سلت احلياة الدنيا بالآخرة اأ�سبح لها قيمة كربى فى الإ�سالم ، وهىطريق الإن�سان اإىل الآخرة 

اإذا و�سع املوؤمن اأمام عينيه قول اهلل تعاىل عن املوؤمنني وهم يطلبون الآخرة باأكرث مما يطلبون الدنيا " ٹ ٹ 

زب ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  
ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   رب )البقرة: ٢٠١:٢٠٢(

الدرس  الدنيا مزرعة اآلخرة 
األول

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 
1. يدرك أن احلياة الدنيا لم ُتخلق عبثا .

2.يتعرف احلكمة من وجود اإلنسان فى األرض.
3. يعرف قيمة الدنيا إذا ُربطت باآلخرة .

4.يتعرف خبرات احلياة التى أحل الله     � التمتع بها.

األهداف:

قال رسول الله � : )تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
متسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه(
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متع احلياة الدنيا كلها حالل مع ربِطها باآلخرة

لقد خلق اهلل طيبات احلياة الدنيا لي�ستمتع بها النا�ش ، وليعملوا فى الأر�ش لتوفريها وحت�سيلها فتنمو احلياة 

وتتجدد، ذلك على اأن تكون وجهتهم فى حت�سيل النعم من املال وغريه هى الآخرة كما  ٹ ٹ زب ى  ى     

ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   

مئ  ىئ  يئ  جب  حب   رب  )القصص:٧٧( .

 والإ�سالم حني يوجه امل�سلم اإىل العمل من اأجل الآخرة يريد منه اأن يحقق التعادل والتنا�سق فى حياته ، 

ومُيكنه من الرتقاء الروحى مبراعاة طاعة اهلل ولي�ش بالن�سحاب والهروب من الدنيا بل بالنتفاع مبا يعود عليه 

منها مع التمتع بخرياتها وطيباتها التى اأحلها اهلل واأن ي�سيطر عليها وُي�سخرها ول يخ�سع لها الإن�سان حتى 

يتحقق له من الغنى ما مل يتحقق لغريه بالطرق امل�رشوعة وبذلك ت�سبح اأبواب الدنيا مفتوحة اأمام املوؤمنني ، ٹ 

ٹ زب ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃڃ  

چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ  رب األعراف: ٣٢ ، واأي�سا ٹ ٹ زب ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  

ۓ رب          ) املائدة 88:8٧( ،

 ُيبني  املوىل     � اأنه ل يجوز لأحد من امل�سلمني حترمي �سيء مما اأحله اهلل لعباده من طيبات الدنيا في�سيق 

على النا�ش، مع اأن اهلَل اأحل لهم طيبات احلياة الدنيا دون اإ�رشاف ، فالدنيا مفتوحة اأمامهم ولذلك فاإن تعمريها 

وتنميتها ت�سبح م�سئولية اأ�سا�سية من م�سئوليات امل�سلم وتاأتى هذه امل�سئولية من واقع ربطها بالآخرة اإذ يكون 

جزاوؤه فى الآخرة على ح�ساب ما قدم من عمل �سالح فى هذه احلياة الدنيا "  ٹ ٹ زب ڈ  ژ  ژ  ڑ  

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  رب )النحل: ٩٧(

واحلياة الطيبة التى وعد اهلل بها من عمل �ساحلا فى احلياة الدنيا تتحقق له، من �سحة النف�ش و�سعة الرزق 

و�سالم مع النا�ش وطماأنينة فى القلب هى حياة ل تنغي�ش فيها تغُمرها القناعة ، والر�سا ، وال�سرب على م�سائب 

الدنيا ، وال�سكر على نعم اهلل فيها وفى الآخرة يكون لهم ح�سن الثواب امل�ساعف على اأعمالهم فى الدنيا .

وتت�سح قيمة احلياة الدنيا اإ�سالميًّّا فى ارتباطها بالآخرة عندما جند القيم الأخروية �سامنة لل�سيطرة على 

الدنيا فى قول النبى � :" ومن جعل الآخرة همه جعل اهلل غناه فى قلبه وجمع �سمله واأتته الدنيا راغمة " )رواه 

اأحمد فى م�سنده(  ، فهو يح�ش بالغنى والر�سا مادام قد ربط دنياه باآخرته وتاأتيه الدنيا وهى راغمة  لأنه و�سع بني 

عينية قول اهلل � عن املوؤمنني وهم يطلبون الآخرة باأكرث مما يطلبون الدنيا " ٹ  ٹ زب ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  
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وٹ ٹ زب ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  یجئ  حئ  مئ    ىئ         ،  )  ٢٠٢  -  ٢٠١ )البقرة:  ۇئ  ۇئ   رب 
زب ى  ى     ائ  ائ  ەئ     ەئوئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ   ٹ ٹ    .  ،   )١٤8 عمران:  )آل  يئرب 
واجعل   ،  )٧٧ )القصص:  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئىئ   ىئ  ی  ی  ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب   رب 

التمتع  ن�سيبها من  نف�سك  الآخرة ول متنع  للدار  �سبيل اهلل والعمل  الغنى واخلري فى  اأعطاك اهلل من  ن�سيبا مما 

باحلالل فى الدنيا .

ربط احلياة الدنيا باآلخرة إصالح لُدنيا املسلم

الإميان بالآخرة مفتاح حتويل هذا الإميان اإىل عمل يكون معه اإ�سالح الدنيا ، ُدنيا امل�سلم ، بل هو 

الدافع اإىل ال�سلوك ال�سحيح ففى �سنن الرتمذى يروى عن عمر بن اخلطاب � قال : ) حا�سبوا اأنف�سكم 

فى  نف�سه  من حا�سب  على  القيامة  يوم  احل�ساب  يخف  واإمنا  الأكرب  للعر�ش  وتزينوا   ، حتا�سبوا  اأن  قبل 

الدنيا(.

ُيدرك عمر � اأن الإن�سان فى كل ت�رشفاته وفى كل ن�ساط يقوم به فى حياته ُما�سب عليه فى اآخرته 

اأعظم خليفة  منه  الدنيا حتى �سنعت  فى  ت�رشفاته  لنف�سه فى كل �سغرية وكبرية من  اأ�سد ما�سبة  فكان 

فى التاريخ فلقب باخلليفة العادل ؛ لأنه عدل بني فئات ال�سعب ولقب بالفاروق ؛ لأنه فرق بني احلق 

ٹ ٹ زب ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   والبـــــاطل   

ڃ  چ  چچ  چ  ڇ   ڇ   ڇ  رب )األنبياء: ٤٧(

  ٹ ٹ  زب ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ    ڈڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  رب ا)لبقرة: ٢8٤(، و ٹ ٹ زب ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   رب )الزلزلة: ٧ - 8 (.

ومن خالل الآيات ال�سابقة يتبني لنا اأن ربط الدنيا بالآخرة واإيجاد عالقة بينهما تكون بالإميان ، اإن اهلل يعلم 

اأعمال النا�ش �سغريها وكبريها حافظا لها ُمثبتا لها فى كتاب عنده عاملا مبقاديرها ومقادير ثوابها مو�ساًل لكل 

ذى حق حقة يوم القيامة واإمياننا بذلك يحتم علينا اأن يحا�سب امل�سلم نف�سه فى كل عمل يوؤديه 

ذاته عمل  الوقت  واأُمته وفى  نف�سه  وينفع  الإن�سان  به  يتقدم  دنيوى  اأمر  واإتقان  باإخال�ش  الواجب  فاأداء 

واجباته  اأدى  اإذا  مدر�سته  فى  فالطالب  خال�سة  عبادة  الواجب  اأداء  لأن  اهلل  اىل  الإن�سان  به  يتقرب  ُاخروى 

املدر�سية وذاكر درو�سه باإتقان نفع نف�سه واأ�رشته وهو بعمله اجلاد فى درا�سته يتقرب اإىل اهلل فري�سى اهلُل عنه ، 

وبذلك ُيثمر الإميان بالآخرة ثمرته فى كل عمل يوؤديه الإن�سان على الوجه الذى ُيريده اهلل ؛ لأن الإن�سان امل�سلم 

يعمل لالآخرة ووجهته اإىل اهلل فيخرج من ذلك عمله الذى ين�سحب على هذه الُدنيا. 
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1.  ما الدافع فى حياة امل�صلم اإىل ال�صلوك ال�صحيح ؟

2. ملاذا اهتم اأمري املوؤمنني عمر � بكل �صغرية وكبرية فى اأعماله ؟

3. ملاذا لقب عمر بن اخلطاب باخلليفة العادل ؟

4. ما جزاء من يظلم النا�س فى الدنيا والآخرة ؟

5. ما اأثر ح�صن معاملتك لزمالئك فى املدر�صة وما الذى يعود عليك من ذلك ؟

6. كيف حقق الإ�صالم احلل العملى للبناء والتقدم ؟ 

7. ما حكم طلب الرزق عن طريق ال�رسقة اأو الغ�س ؟

8. �صع عالمة  )( اأمام الإجابة ال�صحيحة ، وعالمة )( اأمام العبارة اخلطاأ :

) اأ. النقطاع عن الدنيا والإعرا�ش عنها بالتبتل ينكره الإ�سالم.        ) 

     ) ب. الإ�سالم ينظم باأحكامه حياة الإن�سان فيقف به فى احلد الو�سط الذى ل اإفراط فيه ول تفريط .    ) 

جـ.  وجه الإ�سالم الإن�سان اإىل بحث الكائنات وتعرف اأ�رشارها وعدم النتفاع بها فى بناء احلياة الدنيا.)    (

الأن�شطة والتدريبات 1

فقد جاء فيما رواه م�سلم ب�سنده عن ر�سول اهلل � :  " ما من م�سلم يغر�ش غر�ًسا اأو يزرع زرًعا فياأكل منه 

طري اأو اإن�سان اأو بهيمة اإل كان له �سدقة " . وهكذا فى كل اأعماله ومعامالته الدنيوية ي�سلها باآخرته فى عالقته 

الوظيفة وامل�سنع واملتجر واملزرعة والإ�سالم  الطريق وجريانه فى  امل�سكن وجريانه فى  باأ�سدقائه وجريانه فى 

بتعاليمه الوا�سحة فى عالقة الدنيا بالآخرة ل ميكن اأن ت�ستغنى عنه اأمة تريد حياة طيبة م�سيئة فى ظل الأمن 

وال�ستقرار.
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مقدمة :
ا من ال�رشيعة وحترى احلالل فى هذا الباب يجـنب امل�سلـم  تعد البيـوع من املعامالت التى متثل جـزًءا مهمًّ

الوقـوع فى  احلرام واأكل اأموال النا�ش بالباطل ، ويوم اأن يراقب العبد ربه فى املعامالت بيًعا و�رشاًء ، فيتحرى 

احلالل ، ويتجنب احلرام ، ويعلم   اأن هناك ح�ساًبا فى الآخرة عندها �سيتحقق الأمن وتعم الربكة.

 فهيا معا نتعرف بع�ش جوانب البيوع فى الإ�سالم بو�سفها جزًءا من معامالتنا . وقد عدها ال�سارع احلكيم 

املحك احلقيقى لالأخالق . وحيث  اإن النا�ش ل ي�ستغنون عن البيع وال�رشاء فى حياتهم كان من الالزم اأن يحدد 

ال�رشع احلالل واحلرام مرتكًزا على اأ�سا�ش قوى من عقيدة �سحيحة تقوم على املراقبة، ومراعاة ال�سمري.

وا�ستح�سار عظمة اهلل واليقني باأنه يعلم ال�رش واأخفى فى البيع وال�رشاء ، يجعل البائع وامل�سرتى يراقبان اهلل 

ا ول ظلًما ، في�سود ال�سالم الجتماعى بني اأفراد املجتمع ، حيث اإن الرتاحم ي�سبح ال�سلوك  عندئذ ل نرى غ�سًّ

ال�سائد بني النا�ش.

البيوع  فى اإلسالم  الدرس 
الثانى

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 
1 ــ  يتعرف مفهوم البيع.

2ــ  يتعلم حكمة مشروعية البيع وأركانه.
3 ــ  مييز بني البيع احلالل والربا.

4 ــ  ميتنع عن التعامل مع الغشاشني من التجار.
 5ــ  يفرق بني البيوع املباحة والبيوع احملرمة.

األهداف:

  ٹ  ٹ   ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
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التفسير املختصر :
حتدد ال�سورة فى جمملها نوًعا من الب�رش امتالأ �سًحا واأنانية وطغى عليه حب املال ، فاإذا كان له حق عند 

غريه اأخذه كاماًل فطفف الكيل اأو امليزان ، واإذا كان لغريه حق نق�سه فى الكيل اأو امليزان  فحذرته من البعث 

واحل�ساب  بني يدى اهلل بروؤية ذلك م�سجاًل فى �سحائف ، ثم تعر�ست لل�ساحلني وح�سن جزائهم يوم القيامة. 

وختمت مبوقف املجرمني من هوؤلء ال�ساحلني وكيف �سيكون لل�ساحلني القول فى النهاية ، بينما غريهم يلقون 

اأ�سد العذاب . 

التف�سيـــــــر واملعنىالكلمـة اأو اجلملة

هالك وعذاب ، والويل واٍد فى جهنم.ڭ 

ياأخذون حقهم كامال وافًيا.ۋ

ينق�سون الكيل اأوامليزان فيظلمون امل�سرتى.ې

�سجل �سخم فيه اأعمال الفجار.پ

وا�سح ظاهر الكتابة.ٺ

غطى.چ

ممنوعون من روؤية ربهم.ڈ

َن�ش َعَلى اإَِناِئَها ختم َل ُيَفكُّ لَغرْيهْم.ۈ  ٴۇ  ة ِمْن الَدّ َخْمر َخاِل�سَ

عني فى اجلنة.ى

  زب ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى
      ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ   ٱ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ
   ڀ  ڀ      ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ     ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ     ڦ  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ        ڄ
    ڄ  ڄ  ڃ   ڃ    ڃ  ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  ڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ
  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ           گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ
    ۀ      ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ      ھ  ھ      ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ
  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى      ائ  ائ
  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی
ىت مت    خت   حت   جت   يب   ىب   مب    خب   حب   جب   يئ    ىئ   مئ   حئ   جئ     ی     ی  

يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ     ڀ    ڀ   رب
 )املطففني: ١ - ٣٦(

�سـورة املطففني  
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أركان البيع :  
بيعة  فى  له  ماأذوًنا  اأو  يبيع  ملا  مالًكا  يكون  اأن  بد  ول  البائع:   �

ر�سيًدا  )غري �سفيه( .

� امل�سرتى: ول بد اأن يكون له حق الت�رشف .

� املبيع :  ول بد اأن يكون مباًحا معلوًما طاهًرا .

� الرتا�سى : فال ي�سح بيع بدون ر�سا الطرفني .

� �سيغة العقد: تكون على الإيجاب والقبول . 

  آداب اإلسالم فى البيع والشراء :
اأخالقيًّا  اإطاًرا  و�سع  الإ�سالم  باأن  القول  ن�ستطيع 

�سيجنبه  حتًما  الإطــار  وهذا  امل�سلم  البائع  فيه  يتحرك 

الوقوع فى احلرام، ومن اأركان هذا الإطار: 

1ـ اأن يق�سد ببيعه اإعفاف نف�سه باأكل احلالل واجتناب 

احلاجات  توفري  فــى  بامل�ساركة  ولــالآخــريــن  احلـــرام 

للنا�ش)النية ال�ساحلة(. 

2ـ اأن يتحلى باخللق احل�سن كال�سدق والأمانة والقناعة 

واإقالة  املع�رش  واإنظار  القت�ساء  وح�سن  بالوعد  والوفاء 

اأن تلك ال�سفات جتعل �ساحبها  مع  العرثات ول �سك 

ال�سديقني وال�سهداء، قال �: " التاجر ال�سدوق الأمني 

مع النبيني وال�سديقني وال�سهداء " )رواه الرتمذى(.

3ـ التعامل فى الطيبات والبعد عن التجارة فى املحرمات 

كاخلمر واملخدرات طمعا فى الرثاء ال�رشيع فقد اأحل اهلل 

لعباده الطيبات وحرم عليهم اخلبائث.

ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   زب  ٹ  ٹ   

ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   
چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  رب )البقرة: 2٧٥(.          

وقال ر�سول اهلل �:" رحم اهلل رجال �سمًحا اإذا باع ، �سمًحا اإذا ا�سرتى ، �سمًحا اإذا اقت�سى " )متفق عليه(.

ول   ، عقيدة  بال  يعي�ش  الذى  الإن�سان  اأن 

�ش نف�سه لهالك نف�سه  يلتزم ب�رشيعة ؛ فاإنه يعرِّ

وجمتمعه.

اعلم ....

البيع : تقدمي ب�ساعـة نظيـر ثمن        الربا : قر�ش ي�سمل زيادة فى املال بدون نظري     امل�شُّ : اجلنون 

نصائح تربوية :
على  تتعرف  اأن  قبل  تاجر  من  ب�ساعة  �رشاء  على  تقدم  •ل  	

�رشوط �سحة البيع حتى ل تقع فى احلرام 

•اإذا ا�سرتى �سديق لك �سلعة ومل يت�سلمها وكنت فى حاجة  	

من  لأن هذا  اأعلى  ب�سعر  البائع  تغرى  اأن  فال حتاول  اإليها 

املحرمات وي�سمى النج�ش  .

• هذا بخالف ما ي�سمى فى ع�رشنا باملزايدات قبل ا�ستقرار  	

النبوية  ال�سرية  اإىل  عدنا  واإذا   ، احلر  الختيار  ليتم  الثمن 

وال�رشاء  البيع  فى  الغ�ش  من  يحذر   :  � الر�سول  وجدنا 

فعن اأبى هريرة � اأن ر�سول اهلل � مر على �سربة طعام 

يا  هذا  "ما  فقال:   بلاًل  اأ�سابعه  فنالت  فيها  يده  فاأدخل 

�ساحب الطعام ؟ قال اأ�سابته ال�سماء يا ر�سول اهلل .قال: 

فلي�ش  النا�ش؟ من غ�ش  يراه  الطعام كى  "اأفال جعلته فوق 

منا" )رواه م�سلم(.

البيع والربــا :
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4 ـ اأداء احلقوق لأ�سحابها �سواء اأكانت اأجوًرا للعاملني اأم كانت ديوًنا لالآخرين ، قال " اأعطوا الأجري اأجره قبل 

اأن يجف عرقه "  )رواه ابن ماجة(  ، وقال �: " َمْطُل الغِنىِّ  ُظلٌم" ) رواه م�سلم(.                                                        

ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ   زب  ٹ  ٹ   ، بالباطل  النا�ش  اأموال  اأكل  جتنب  ـ   ٥

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ  رب )النساء: 
٢٩( ، فحرمة مال امل�سلم كحرمة  دمه ول يحل مال امرئ م�سلم  اإل بطيب نف�ش منه .

بالت�سليل والغ�ش والغدر كاأن  اأو  باطاًل  اأوبالق�سم باهلل  فيها  لي�ست  بالكذب  مبيزات  لل�سلعة  اأّل يرّوج  6ـ 

يدعى كذًبا اأنه ا�سرتاها بثمن معني اأو ُدفع له ثمن معني ، فعن عبد اهلل بن اأبى اأوفى � اأن رجاًل اأقام �سلعة 

فى ال�سوق فحلف باهلل لقد اأُعطى فيها ما مل ُيـعَط ليوقع فيها رجال من امل�سلمني، فنزل قوله ٹ ٹ 

زبەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی   
عمران: ٧٧(،  وقال �: ''من حلف على  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب   رب             ) آل 

ميني وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ م�سلم لقى اهلل وهو عليه غ�سبان'' رواه البخارى .

٧ - اأن تكون موا�سفات ال�سلعة وثمنها معلومة لدى املتابيعني، واأن ُتبنَيّ عيوب ال�سلعة وثمنها ول يحاول 

اإخفاءها حتى تنتفى كل جهالة اأو غمو�ش اأو غ�ش فى ال�سلع وفى النقود، وُيقدم امل�سرتى على ال�رشاء 

عن ثقة ويتجنب التخا�سم.

قال � : ''البّيعان باخليار ما مل يتفرقا، فاإن �سدقا وبيَّنا بورك لهما فى بيعهما، واإن كذبا وكتما ُمق بركة 

بيعهما '' )رواه مسلم( ، وقال � :''من باع عيبا مل يبّينه، مل يزل فى مقت اهلل ومل تزل املالئكة تلعنه''  )رواه 

ابن ماجة(.

شروط البيع:
ليكون البيع �سحيًحا حتى تتوفر فيه �سبعة �رشوط متى فقد �رشطًا منها �سار باطاًل  : 

1 ــ  الرتا�سى بني املتبايعني.

2 ــ  اأن يكون العاقد جائز الت�رشف .

3 ــ اأن تكون العني مباحة النفع من غري حاجة .

4 ــ  اأن يكون من مالك اأو ممن يقوم مقامه .

٥ ــ اأن يكون املبيع مقدوًرا على ت�سليمه.               

6 ــ اأن يكون املبيع معلوًما بروؤية اأو و�سف من�سبط .

٧ ــ  اأن يكون الثمن معلوًما.                         

البيوع احملرمة فى اإلسالم :                      
1  ــ اخلمر واملخدرات بجميع اأنواعها واأ�سكالها ، واأدوات املي�رش قال اهلل     �  : زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  

پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  رب )املائدة: ٩٠( .

 اأن الغ�ش لدى كثري من التجار مرجعه عدم 

مراقبة اهلل � واخلوف منه.

اعلم ....
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2 . بيع الربا قال اهلل     � :زبٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  رب  )البقرة: 

 )٢٧٥

ال�رشقة  على  ت�سجيع  ــه   لأن واملغ�سوب  املــ�ــرشوق  بيع   .  3

والغ�سب.

4 . بيع النج�ش: وهو اأن يزيد فى ال�سلعة من ل يريد �رشاءها ، 

ليخدع امل�سرتين كما نرى فى بع�ش  املزادات.

٥. بيع حلم اخلنزير وحلوم احليوانات النافقة ٹ ٹ زب ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  
ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   رب )املائدة: ٣( 

ت�سليمه  يعجز عن  ما  ، وكذلك  قبل ولدتها  احليوانات  بطون  فى  ما  كبيع  ُيرى  الذى ل  املجهول  6.بيع 

كالطيور فى الهواء، وبيع الثمار قبل �سالحها لالأكل ونحو ذلك . 

٧ .  املجالت وال�سحف اخلليعة التى تدعو اإىل التهتك والفجور واخلالعة ، واأ�رشطة الفيديو والكا�سيت التى 

حتوى �سورا واأفالما واأغانى خليعة تثري غرائز ال�سباب ،  املهم اأن 

كل ما حرم ال�رشع اأكله اأو �رشبه اأو روؤيته اأو التمتع به باأى �سورة 

من ال�سور فتحرم املتاجرة فيه ببيع اأو �رشاء.

قال   ، �سعرها  ليزداد  النا�ش  يحتاجها  التى  ال�سلع  احتكار   .  8

باجلذام  اهلل  �رشبه  ؛  طعامهم  امل�سلمني  على  احتكر  )من   :  �

والإفال�ش( )رواه ابن ماجة( ، وقال �  : )ل يحتكر اإل خاطئ( 

)رواه اأحمد وم�سلم واأبو داود(.

�سوق ميدان العتبة بالقاهرة 

أضف إلى معلوماتك:
ازدهــار  عهد  فى  الزوجة  كانت 

خارج  وهو  لزوجها  تقول  الإ�سالم 

للتجارة : " اإياك اإياك واحلرام فاإننا ن�سرب 

على اجلوع ول ن�ستطيع اأن ن�سرب على 

عذاب النار "
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الأن�شطة والتدريبات 2

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ   زب   : تعاىل  اهلل  قال   : اأجب  ثم  .اقراأ   1

ې  ې  رب   .
 تخري الإجابة ال�صحيحة مما بني القو�صني : 

◈  معنى قوله �  " ويل " : ) عذاب وهالك ــ ربح ومك�سب ــ خ�سارة و�سياع ( .

◈ " املطففني " فى الآية هم : ) الطائفون فى ال�سوق ــ املتالعبون بامليزان ــ املعطون احلق لأ�سحابه ( .

◈ تتحدث الآيات الكرمية عن : ) البائعني ــ امل�سرتين ــ هما مًعا ( .

2 . بني حكم البيوع بو�صع عالمة )  ( اأمام البيع احلالل ، وعالمة )  ( اأمام البيع املحرم :

حكمهااملبيعاتحكمهااأنواع املبيعات

جتارة حلوم البقر والغنمجتارة اخل�رسوات

جتارة املالب�س والأحذيةجتارة حلوم اخلنازير

جتارة ال�صاى والنب جتارة اخلمور واملخدرات

جتارة اأدوات لعب املي�رسجتارة الأدوات املدر�صية

حرامحاللاملعاملةم

يقر�ش زمالءه املحتاجني نظري فائدة �سنوية .1

يبيع لأهل املنطقة ما يحتاجون اإليه بالتق�سيط  نظري زيادة ب�سيطة.2

يحتكر ال�سلع ويخفيها ليبيعها ب�سعر اأعلى .3

يقوم بتو�سيل طلبات النا�ش اإىل منازلهم نظري اأجر.4

 3 . ابحث فى التف�صري املي�رس للقراآن الكرمي اأو ق�ص�س الأنبياء عن النبى  الذى حذر قومه من التالعب بالكيل وامليزان، ثم 

�صع دائرة حوله : ) اإبراهيم �  ــ نوح � ــ �سعيب � ــ مو�سى � ــ غري ما ذكر...(

) اإذا اخرتت الإجابة الأخرية فاكتب ا�سمه (.

4 . للبيع وال�رساء اآداب واأخالق دعا اإليها الإ�صالم فى توجيهاته اذكر ثالثة منها ؟

5 . فى اجلدول التاىل بع�س املعامالت �صع عالمة )  ( اأمام احلكم ال�رسعى لها :

6 . قم مع جمموعة من زمالئك بدرا�صة ظاهرة انت�صار املخدرات فى بع�س الأماكن ، ثم �صجل املقرتحات للق�صاء على هذه 

الظاهرة . )ميكنكم ال�صتعانة باحلا�صب الآىل للدخول على �صبكة املعلومات ) الإنرتنت ( اأو مكتبة املدر�صة(.
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الزكــاة ومصــارفهـا الدرس 
الثالث

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

1 ــ يتعرف معنى الزكاة .
2ــــ يوضح أهمية الزكاة للفرد و املجتمع .

3. يــتــنــاول قصة أصــحــاب اجلــنــة منــوذجــا ملــن منعه اجلشع 
عن إخراج الزكاة .

4ــ يعدد املستحقني للزكاة.
5 ــ  يتعرف غير املستحقني للزكاة. 

6. يخرج زكاة ماله.

األهداف:

مقدمة :
الزكاة فى الإ�سالم من العبادات املالية التى فر�سها اهلل على عباده و جعلها ركًنا من اأركان الدين تزكية للنف�ش 

و تطهرًيا لها و لكى يحرر الإن�سان نف�سه من ذل املال جعل فيه حقوًقا و م�سارف لأ�سناف حددها ، من هنا وجب 

عليك عزيزى الطالب تعرف هذا الركن والتعرف على امل�ستحقني للزكاة كما حددهم ال�رشع احلكيم،   وتعترب 

الزكاة ركًنا من اأركان الإ�سالم اخلم�سة وهى فري�سة على كل م�سلم ميتلك ن�ساًبا من املال ب�رشوط فر�سها اهلل فى 

كتابه لقوله  ٹ زب ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  رب )البقرة: ٤٣ ( ، وفى ال�سنة فيما روى 

عن ابن عمر اأن ر�سول اهلل � قال : " بنى الإ�سالم على خم�ش �سهادة اأن ل اهلل اإل اهلل واأن ممًدا ر�سول هلل، واإقام 

ال�سالة ، واإيتاء الزكاة ، و�سوم رم�سان ، وحج البيت " )متفق عليه( ، وقال اأي�سا : " ح�سنوا اأموالكم بالزكاة " 

وقال " ما نق�ش مال عبد من �سدقة "وقال "داووا مر�ساكم بال�سدقة". 
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واإن كانت الزكاة من العبادات التى فر�سها اهلل حلكمة واأ�سار اإليها  فى موا�سع من كتاب اهلل  اإل اأننا نلم�ش 

تربية لل�سمري فيها وقد اأورد لنا احلق ق�سة اأ�سحاب اجلنة مثال لنوع من الب�رش، اأرادوا منع حق الفقراء باإخراج 

يجن  بزوالها، ومل  اهلل  فعاقبهم  ملنعها  دفعهم  والطمع  اجل�سع  ولكن  الأداء،  ا�ستحقت  زروع  فى  مالهم  زكاة 

هذا ال�سنف اإل الندم واحل�رشة، كما حذر من متنى مناء املال لإخراج احلقوق فيه ثم النتكا�ش بعدم الوفاء كما 

حدث مع ذلك ال�سحابى الذى طلب من الر�سول اأن يدعو له ب�سعة الرزق فقال له : " قليل توؤدى حقه خري 

من كثري تق�رش فى اأداء حقه " ولكنه اأ�رّش واألّح فلما دعا له ر�سول اهلل ب�سعة الرزق ان�سغل بذلك عن اأداء ال�سالة 

زب گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   ورف�ش اأداء الزكاة فاأنزل فيه اهلل قراآنا يتلى اإىل يوم القيامة : ٹ  ٹ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  رب )التوبة: ٧٥ :٧٧(

الواحد الأحد  العبد واإميانه باهلل  امل�سلم؛ فبقدر �سدق  الزكاة واإخراجها مرتبط بعقيدة  اأداء  اأن  ول �سك 

مالك امللك ومالك خزائن الأر�ش بقدر ما يدفعه ذلك اإىل اإخراج ما افرت�سه اهلل فى ماله  مدركا باأن الزكاة 

حق الفقري فى مال الغنى ٹ ٹ زب گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  رب )املعارج: 24: 2٥( ، 

لذا راأينا ال�سديق � عندما اأرادت بع�ش القبائل  منع الزكاة مع اأدائهم لل�سالة 

بني  فرق  من  اأن  وبني  لإخراجها،  عادوا  حتى  وحاربهم  منهم   ذلك  رف�ش 

الزكاة وال�سالة بالتق�سري فى اإخراجها اأو اأدائها لي�ش له ذمة اهلل . 

 املستحقون للزكاة :
زب ڻ  ڻ  ڻ    ٹ ٹ  قوله:   فى  ذكرها  جاء  اأ�سناف  ثمانية  امل�ستحقني  اأن  الكرمي  القراآن  فى  ورد 

ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  رب )التوبة:6٠ ( ،  وفى هذا الن�ش حدد اهلل من جتب لهم الزكاة وهم الأ�سناف 

الثمانية  .

هل تعلم أن :
من  النف�ش  حترر  •الزكاة  	

ال�سح والبخل.

التف�سيـــــــر واملعنىالكلمـة اأو اجلملة

من ل ميلك املال الذى يحتاج اإليه ليعول نف�سه واأهله.الفقري

من ميلك مال ل يفى بحاجته وحاجة اأهله.امل�سكني

املوظفون جلمع الزكاة ولي�ش لهم عمل اآخر.العاملون عليها

املدينون الذين عجزوا عن �سداد ديونهم.الغارمون

املجاهدون فى �سبيل اهلل ، وت�ستخدم فى بناء اجل�سور والكبارى وتو�سيل املياه النقية فى �سبيل اهلل

وكل ما يخدم الإ�سالم وامل�سلمني واأهله .

امل�سافر املنقطع عن بلده البعيد واهله ول ميلك من املال ما ي�سد حاجاته.ابن ال�سبيل

اإ�سالمهم ومن كان املوؤلفة قلوبهم ب�سبب  اأموالهم  الإ�سالم وقد حرموا من  للذين يدخلون  ت�رشف 

قريب عن الإ�سالم ويراد تقوية  اإميانه  .

ت�رشف لتحرير من وقع فى الأ�رش من اأبناء امل�سلمني.فى الرقاب
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     الذين ال يستحقون الزكاة : 
اأن  اليمن  اإىل  ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ بن جبل ملا بعثه  1- الكافر مطلقا : لقوله 

عليهم �سدقة توؤخذ من اأغنيائهم وترد على فقراء امل�سلمني.

الآباء والآجداد  اإىل  الزكاة  اإعطاء  : فال يجوز  الآباء والآبناء   - 2

والآمهات واجلدات والآبناء وما نزل والبنات وما نزل .

3 - الزوجة : وهى مثل الوالدين فى حرمة الأخذ من الزكاة لأن 

نفقتها واجبة على الزوج .

 وال�رشط فى �سحة الزكاة وقبولها عند اهلل األ ينتفع املزكى من 

وراء زكاته نفعا دنيويا واأل يعود اإليه ما اأخرجه من ماله  ولو بطريق 

غري مبا�رش وعلى امل�سلم اأن يراعى حال هوؤلء الأ�سول والفروع فينفق عليهم مبا جعله اهلل م�ستخلفا فيه. 

تذكر أن :
•مقدار زكاة املال اإذا و�سل الن�ساب  	
ربع  هــو  هجرى  عــام  عليه  ــر  وم

الذهب  2.٥%  ، ومثله  اأى  الع�رش 

والف�سة. 

%  اإذا  • مقدار زكاة الزروع والثمار ٥	

�سقى بالآلت ، 1٠ % اإذا �سقى مباء 

احل�ساد  املطر وتخرج زكاته وقت 

وثالثة اأرباع الع�رش اإذا ا�سقى بهما.

1.  ما املق�صود بالزكاة وما دليل فر�صيتها فى الكتاب ال�صنة ؟

2 .  على من جتب الزكاة ؟ وما احلكمة من ت�رسيعها؟

3. �صع عالمة )( اأمام الإجابة ال�صحيحة وعالمة )( اأمام الإجابة غري ال�صحيحة :

)  (  ) ا ( من الذين ي�ستحقون الزكاة الأب والبن والبنت .    

)  (  )ب ( الزوج املدين له احلق فى اأخذ الزكاة من الزوجة الغنية .    

)  ( )حـ( يرى البع�ش اأن دفع ال�رشائب للدولة ُيغنى عن دفع الزكاة .   

4 ـ   اأيهما اأف�صل من وجهة نظرك وملاذا : 

 ـــ  اإعطاء الزكاة للمت�سولني فى الطرقات اأم ملحتاجني فى بيوت ل ي�ساألون النا�ش ال�سدقة.  

 ـــ اإعطاء الزكاة للم�ستحقني فى �سورة اأموال اأم ال�سعى فى هذا املال لتعلَّم حرٍف ي�ستغنون بها عن ال�سوؤال. 

5 ـ  للزكاة دور مهم فى حتقيق الأمن فى املجتمع و�صبب من اأ�صباب حفظ املال ... و�صح ذلك  م�صت�صهًدا باآية من القراآن 

وحديث  �رسيف.

6 ـ  اذكر ال�رسوط التى يجب اأن تتوافر فى املال كى جتب فيه  الزكاة . 

7 ـ  حدد الإ�صالم اأ�صناًفا حمددة ملن ي�صتحقون الزكاة ... اذكر �صتة منها .

الأن�شطة والتدريبات 3
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 الرسول � قائًدا 
الدرس 
الرابع

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

1. يتعرف أن جناح أى عمل يتوقف على أسلوب اإلدارة 
و القيادة .

2. يـــــدرك أن لــلــقــيــادة الــنــاجــحــة منـــــاذج فـــى الــســيــرة النبوية 
وحياة الصحابة ميكن التأسى بها فى حياتنا املعاصرة.

3. يدرك أن للقيادة الناجحة مهارات و قدرات خاصة وسمات 
وأسس.

4. يقدر الطالب على استخراج سمات القيادة و مقوماتها من 
حياة الرسول � باعتباره النموذج الكامل للقيادة .                    

األهداف:

مقدمة :
الأهداف،  ، حيث حتدد  اجل�سد  الراأ�ش من  مبثابة  والقيادة    ، اجلماعة  اإليه  تنقاد  الذى  املقدم  القائد هو   

وتتجمع عندها املعلومات، وتدر�ش وتفكر م�ستعينة بالكفاءات املتخ�س�سة ، وت�سدر التعليمات وتتابع التنفيذ 

، وهكذا ي�سري العمل على وجه �سحيح ، وبقدر ما تكون القيادة قوية ويقظة وعلى م�ستوى جيد من الكفاءة 

بقدر ما تكون احلركة �سديدة ويكون الأداء متميزا والعك�ش �سحيح  فبقدر �سعفها ؛ ونق�ش كفاءتها يكون 

الرتاخى والعجز والف�سل.

     وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ 
 ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی
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مالمح القيادة عند رسول الله � :
و�سع ر�سول اهلل � مالمح هذه القيادة فى الإ�سالم منذ اللحظات الأوىل وبني الأ�س�ش النظرية والطرق 

العملية لتنفيذ هذه الأ�س�ش فكان من مالمها : 

1 ـ  التخطيط : 

الراأى واأ�سحاب احلل والعقد  فى املجتمع  اأهل  الت�ساور مع  ثم  الواعية لالأمر جيًدا  الدرا�سة  به  ويق�سد 

الإدارى املحيط، ومبداأ ال�سورى فى كل تخطيط اأقره الر�سول � فى كل اأمر يتعلق باجلماعة يبعث على جتنب 

الع�سوائية والتخبط.

وكان الر�سول � يخطط للحرب وي�سع لها خطتها بعد اأن يت�ساور مع ال�سحابة ، اأو يعطيها لقائد اجلي�ش 

ليقوم بتنفيذها وي�سع له اخلطوط العامة لالأمر ويو�سيه بها ، ثم يرتك لقائد اجلي�ش طريقة قيادة جي�سه . ونرى 

�سدق ذلك عندما كان الر�سول فى مكة حيث بداأت دعوته �رشًّا قبل اأن ياأذن اهلل له باجلهر بالدعوة ثم كان 

التخطيط بكيفية البدء بالدعوة فكان اأول يبداأ بالع�سرية الأقربني  ، لأنهم اأوىل ولأنهم اإذا اقتنعوا بدعوة الر�سول 

على رجالها  للحفاظ  التخطيط  كان  بامل�سلمني  الأذى  ا�ستداد  ومع  الآخرون،  يقتنع  اأن  اأدعى  ذلك  كان   �
فكانت الهجرة الأوىل اإىل احلب�سة فهاجر �سبعة رجال من امل�سلمني وزوجاتهم ثم الهجرة الثانية للحب�سة وكان 

فيها ثالثة وثمانون رجال وثمان ع�رشة امراأة .

ثم كانت مرحلة التخطيط للهجرة اإىل املدينة ومل يخرج الر�سول اإل فى اآخر املهاجرين  وبعد اأن اطماأن 

على هجرة كل رجاله ، خطط للهجرة ب�سحبة اأبى بكر.

الرتبية  �سعائر  حيث  امل�سجد  فكان  ين�سده،  الذى  اجلديد  املجتمع  لبناء  يخطط  اأخذ  باملدينة  ا�ستقر  عندما 

والتعليم وامل�ساورات واإلقاء اأول خطاب ذكرهم مب�سئوليتهم اأمام اهلل وذكرهم بالآخرة ثم كان التخطيط للموؤاخاة 

بني امل�سلمني املهاجرين والأن�سار وذلك حتى تذوب ع�سبيات اجلاهلية فال حمية اإل لالإ�سالم ، ثم كان التخطيط 

بتكوين احتاد ي�سم جميع �سكان املدينة من مهاجرين واأن�سار ويهود وت�ساور معهم وعقد وثيقة ت�سمن ليهود 

املدينة حرية العقيدة وحقوق امل�سلمني وواجباتهم، ثم فيما بينهم وبني اليهود ، وهكذا كان تخطيط الر�سول فى 

اأ�سحابه فى كل �سىء فى احلروب فى القت�ساد فى الزراعة والرعى، وفى كل �سئون الأمة. 

2- التنظيم: 

منعا  معينة  واأق�سام  قوالب مددة  فى  فيه الخت�سا�سات  تفرغ  التنظيم و�سع هيكل لأى منظمة  يتطلب 

اأمروا  اإل  الأر�ش  لثالثة يكونون بفالة من  �  ل يحل  ال�سالحيات. يقول ر�سول اهلل  لالزدواجية وتداخل 

عليهم اأحدهم ويقول  : " اإذا كنتم ثالثة فاأمروا عليكم واحدا "   

وكانت ال�سورى اأي�سا فى التنظيم الإ�سالمى وا�سحة فكان الر�سول � يلتزم ال�سورى فى مبا�رشته مهام 

الدولة فكان ي�ست�سري اأوىل الراأى واخلربة من اأ�سحابه فى كل اأمر من  اأمور الدولة وكثريا ما كان ينزل على راأى 

الراأى  اأهل  اأربعة ع�رش نقيبا يختارهم من  اإليه فعل ذلك وكون لل�سورى جمل�سا من  من ي�ست�سريهم ما مل يوح 

والب�سرية ممن ي�سهد لهم بالعقل والف�سل.

3 - تفوي�ض ال�سلطة: 

اأن  ال�سورى  اإن من �رشوريات  بل  احلاكم  يد  فى  مطلقة  ال�سلطة  يجعل  الر�سول حنى ل  اأقره  مبداأ  وهو 

تفو�ش ال�سلطة اأي�سا اإىل امل�ساعدين واملروؤو�سني.



التربية الدينية اإلسالميةالوحدة األولى

الصف   األول  الثانوى 17الفصل الدراسى الثانى

مقومــات القيــادة :
املالمح  تلك  عليها  ترتكز  التى  املقومات  نو�سح  اأن  فالبد  اهلل  ر�سول  عند  القيادة  مالمح  بع�ش  بينا  قد  كنا  اإذا 

ومنها:

3. ال�سدق. 2. اجلراأة.    1. ال�سورى.    

٥. التفاوؤل. 4. تعرف طبيعة املجتمع.   

اأن  كيف  لرنى  التف�سيل  من  ب�سيء  املقومات  هذه  بع�ش  على  ال�سوء  نلقى  الطالب  عزيزى  بنا  فهيا 

الر�سول الكرمي � قد حتققت فيه قول و عمال وكاأنها م�ستقاة من �سخ�سه �.

زب پ   ٹ ٹ  اإىل اقرب الأمور فى احلق ،  للتو�سل  الراأى من ذوى اخلربة  ا�ستطالع  وتعنى  1.ال�سورى: 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ   ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
وتف�سري ذلك:  عمران: ١٥٩: ١٦٠(  ،  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  رب )آل 
اأى فب�سبب رحمة من اهلل اأودعها فى قلبك يا ممد كنت هيًنا لني اجلانب مع اأ�سحابك مع اأنهم 

خالفوا اأمرك و ع�سوك ولو كنت جافى الطبع قا�سى القلب تعاملهم بالغلظة واجلفاء لتفرقوا عنك. 

اأمورك  جميع  فى  و�ساورهم  املغفرة  اهلل  من  واطلب  اأذاهم  من  نالك  عما  وجتاوز  عنهم  فاعف 

اأمر بعد ال�ست�سارة فاعتمد على اهلل وفو�ش  يقتدى بك النا�ش واإذا عزمت وعقدت قلبك على 

اأمرك اإليه اإنه يحب املعتمدين عليه املفو�سني اأمورهم اإليه ومن الأمثلة التى تو�سح اأخد الر�سول � 

بهذا املبداأ فى غزوة بدر حني ا�ست�سار اأ�سحابه فى اأمر اخلروج لقري�ش ، وكذلك حني اأخذ مب�سورة 

احُلباب بن املنذر حول املنزل الذى فيه ينزل امل�سلمون ثم م�ساورته فى اأ�رشى بدر كذلك .

2- اجلراأة فى احلق :هى قوة نف�سية ي�ستمدها القائد من الإميان باهلل الواحد الأحد ومن احلق الذى يعتنقه 

ومن امل�سوؤولية التى ي�ست�سعر بها وعلى قدر ن�سيب القائد من الإميان باهلل واحلق وبامل�سوؤولية يكون 

ن�سيبه من قوة اجلراأة و ال�سجاعة .

3- ال�سدق : فى احلديث واملعاملة فاإذا حتدث ل يتحدث بغري احلق واإذا عامل اأحًدا �سدقه فى معاملته فال 

يغ�ش ول يخدع واإذا عزم على فعل ما ينبغى فعله ؛ ل يرتدد فى ذلك واإذا وعد اأحدا اأجنز له ما 

وعد.

عقـيدة القيـادة الناجحـة :
نق�سد بالعقيدة : تلك التى كانت �سببا فى جناح الر�سول فى قيادته  لالأمة والتى اأمر كل قائد م�سلم يتوىل 

اأمرا من الأمور القيادية اأن يت�سف بها وهى :

1 ـ اإميان هذه القيادة مبا تدعو اإليه وعدم تناق�ش �سلوك هذه القيادة مع ما تدعو اإليه .

2ـ قدرة القيادة على ا�ستيعاب امل�ستجيبني للدعوة تربية وتنظيًما وت�سيرًيا . 

3 ـ اإيجاد الثقة الكاملة بني القيادة كرئا�سة واملقودين كمروؤو�سني. 

الوجهة  الإمكانات وتوجيهها  ال�ستفادة من هذه  والقدرة على  املروؤو�سني  اإمكانات  القائد  معرفة  ـ   4

املنا�سبة  .
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من  ممكن  قدر  باأقل  الطارئة  امل�ساكل  حل  فى  القيادة  قدرة  ـ   ٥

اجلهد.

6 ـ اأن يتحلى القائد ببعد النظر مع ا�ستيعابه الواقع املعي�ش ، وما 

فيه  وتطابقت  اجلوانب  هذه  فى  كمل  اإن�ساًنا  التاريخ  عرف 

هذه املعايري مثل الر�سول�  بل ميكن القول باأن هذه املبادئ 

لوجدنا  النبوية  لل�سرية   فلو عدنا  الكرمي  م�ستقاة من �سخ�سه 

  � اهلل  عبد  بن  ممد  والإمام   القائد  كان  الدولة  راأ�ش  على 

وكان له وزراء وم�سريون ا�ستهر منهم هيئة الع�رشة املهاجرون  

الأولون ونقباء الأن�سار الأثنى ع�رش .. كما كان هناك جمل�ش 

لل�سورى من �سبعني.

العالقات  واأما  وال�سقاية(  باحلجابة    ( اخت�ش  من  هناك  وكان 

اخلارجية والإعالم فكان هناك ) ال�سفراء  ، واملرتجمون ، وال�سعراء 

واخلطباء ...  ، وعلى النواحى كان هناك ولة  واأمراء .  

كيف طبق الرسول � نظم القيادة فى الدولة اإلسالمية ؟
كان الر�سول � ميثل ال�سلطة العليا فى اجلهاز الإدارى للدولة الإ�سالمية يعاونه من  يختارهم من امل�سلمني 

الأوائل فاختار  جمل�ش ال�سورى ممن �سهد لهم بالعقل والثقافة فى بث دعوة الإ�سالم وهم �سبعة من املهاجرين 

و�سبعه من الأن�سار منهم ) حمزة وجعفر واأبو بكر وعمر وعلى وابن م�سعود كما كان له �ساِحب �رش هو حذيفة 

ابن اليمان واأمني على خامته هو احلار�ش بن عوف املرى : كما كان يكتب له نفر كرمي من اأِجلَّة ال�سحابة ، فكان 

على بن اأبى طالب يكتب العهد وال�سلح ومما كتب له اأبو بكر  وعمر وعثمان والزبري ، ومن �سعراء الر�سول: 

ح�سان بن ثابت وعبد اهلل بن رواحه وكعب بن مالك وقد انتدبهم للدفاع عن الإ�سالم �سد امل�رشكني ٠وكان 

الر�سول �  يقول : ) اأرحم اأمتى باأمتى اأبو بكر ، واأ�سدهم فى دين اهلل عمر ، واأ�سدقهم حياء عثمان ، واأق�ساهم 

على ، واأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل ، واأفر�سهم زيد بن ثابت ، واأقراأهم اأبى بن كعب ، ولكل اأمه 

اأمني واأمني هذه الأمة اأبوعبيدة بن اجلراح (.

الأن�شطة والتدريبات 4

وامل�سابرة  ال�سرب   � الر�سول  �سفات  من 

الغاية   بلوغ  على  احلر�ش   ، واملثابرة  واجلد 

الو�سيلة  فى  ال�سدق  حدود  باأدق  واللتزام 

 ، والقدوة  بالأ�سوة  التعليم   ، الغاية  وفى 

فى  الطهر   ، والنظرة  اللمحة  فى  التاأديب 

�سغينة،  ول  حقد  ل  والــ�ــرشيــرة،  ال�سرية 

ال�سخاء مبا فى اليد ، والزهد فيما بيد النا�ش  

عن  والتنازل   ، نف�سه  بحظوظ  والت�سحية 

حقوق �سخ�سك .

اعلم  أن ...

1.  ) راأى اجلماعة ل ت�صقى البالد به وراأى الفرد ي�صقيها ( ...

 كيف ترى اأن مبداأ ال�سورى من خالل هذه احلقيقة يحقق ال�سعادة ؟ 

2. �صبق ر�صول اهلل �  العامل بو�صع نظام للحكم حقق به النجاح ... و�صح ذلك .

3.  و�صح كيف اأخذ ر�صول اهلل  � براأى اجلماعة ومل يغفل مبداأ ال�صورى.

4. )لل�صدق اأثره للقائد ومن يقودهم .....(. 

اأ .   كيف حتقق ذلك فى غزوة بدر واخلندق ؟

 ب .  يرى البع�ش اأن ال�سدق قد يهلك �ساحبه فى الأمور احلياتية ... فبم ترد عليهم.

جـ . قال الر�سول � : "ال�سدق منجاة" ...ا�رشح ذلك مبيًنا كيف ينجى ال�سدق �ساحبه.

د  . التخطيط والتنظيم من مبادئ القيادة الناجحة و�سح ذلك.

5. كيف �صبق الر�صول ع�رسه بو�صع الفكر املوؤ�ص�صى فى املجتمع املدنى ؟



اإلسالم منارة العلم
الوحدة 

الثانية

نواجت التعلم :

فى نهاية الوحدة يتوقع اأن يكون الطالب 

قادًرا على اأن :

يحفظ حديًثا عن العلم . ◈ 

يتعرف عالقة الإ�سالم بالكون واأ�رساره وقواه. ◈ 

يتعرف اأهمية العلم فى الإ�سالم.  ◈ 

ي�ستنبط مفهوم العلم فى الإ�سالم. ◈ 

الرتاث  على  احلفاظ  فى  الإ�سالم  دور  يتعرف  ◈ 

الإ�سالمي.

يتعرف اأثر الإ�سالم فى احل�سارات الأخرى. ◈ 

يتعرف مقومات احل�سارة  الإ�سالمية  ◈ 

فى  ال�سحراء  اأبناء  من  امل�سلمني  مهارة  يتعرف  ◈ 

العلم واأثر الإ�سالم فى هذا التطور.

يتعرف ق�سة �سيدنا مو�سى مع اخل�رس. ◈ 

يعرف اآداب العامل واملتعلم . ◈ 

�سبيل  فى  امل�ساق  وحتمل  ال�سرب  اأهمية  يتعرف  ◈ 

العلم.

 ◈ يتعرف مناذج من العلماء الذين برعوا فى العلوم 

الإ�سالمية.

وعبد  ال�ساطئ  بنت  �سخ�سية  مالمح  يتعرف  ◈ 

فى  اأ�سهمت  التى  والعوامل  بادي�س  بن  احلميد 

تكوين �سخ�سيتهما .

اإ�سهامات بنت ال�ساطئ وعبد احلميد بن  يحدد  ◈ 

بادي�س فى احل�سارة الإ�سالمية.

مقدمة الوحدة :

تتناول هذه الوحدة قيمة عظيمة من القيم التى 

العلم؛   قيمة  وهى  األ  كبرية  عناية  الإ�سالم  اأعطاها 

فقد بعث اهلل      � نبيه حممًدا � بالإ�سالم ديًنا ليهدى 

به النا�س فى اأمور الدين والدنيا مًعا ، ويغطى �سئون 

ودليله،  الإمي��ان  ت��واأم  العلم  وجعل   ، كلها  احلياة 

ولذلك دعا الإ�سالم اإىل العلم ، وحَثّ النا�س على 

الَتّزود منه ، ودفعهم اإىل ذلك دفًعا قويًّا بقوله لنبيه 

� ، وُقل رب زدنى علًما " ، و�رسح النبى � باأن 
التعلم مطلوب من كل م�سلم وم�سلمة، ووجه النا�س 

اإىل طلب العلم من املهد اإىل اللحد واأن يهاجروا فى 

�سبيل طلب العلم، وي�سعوا وراء احل�سول عليه مهما 

بعدت ال�سقة .

وتتناول الوحدة موقف الإ�سالم من احل�سارات 

بها  يتحلى  اأن  يجب  التى  الآداب  واأهم  الأخرى 

العلماء  من  مناذج  الوحدة  وتقدم   ، العلم  طالب 

نافعة ومناذج  للب�رسية علوما  قدموا  الذين  امل�سلمني 

يقتدى بها، وتنمى من خالل هذه الوحدة املهارات 

املختلفة كمهارات التفكري ومهارات احلياة وذلك 

من  يواجهه  فيما  وتطبيقه  تعلمه  مما  لال�ستفادة 

مواقف. 

املهارات :
اإدراك العالقات - ال�ستنباط -الت�سنيف - املقاومة - حل امل�سكالت - احلوار .

دروس الوحدة :

1.العلم.

2. اإلسالم واحلضارات األخرى.

3. من آداب طلب العلم.

4. من العلماء العرب.
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مقدمة:
اإن اأول اآية فى القراآن قد دعت اإىل العلم ، فجدَّ امل�سلمون فى طلبه دينيًّا ودنيويًّا واأقاموا قواعد دولتهم على 

العلم فى ميادين الثقافة وال�سناعة والتقدم املدنى فى كل اجتاه فكانوا اأبناء ح�سارة ومدنية زاهرة.

العـــلــــم الدرس 
األول

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

1. يحفظ حديًثا عن العلم.
2. يتعرف أهمية العلم والتعليم فى اإلسالم.

3. يتعرف أن اإلسالم دين العلم والفعل والتقدم.

4. يتعرف املراد بالعلم وهو أنه ما يتصل بالدين وما يتصل بكل 
علوم احلياة

5. يحرص على التعليم واالستزادة منه.

األهداف:

  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث 

قال ر�سول  � " من �سلك طريًقا يلتم�س فيه علًما �سهل اهلل له طريًقا اإىل اجلنة "
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عالقة اإلسالم بالكون و أسراره :
 من اأبرز تعاليم الإ�سالم توثيقه العالقة بني حقيقة الدين من ناحية والكون الكبري من ناحية اأخرى ، فالنظر 

فى ملكوت اهلل اإميان والعمل فى كل نواحيه عبادة ، وك�سب الدنيا والآخرة يكون بال�ستفادة مما فى الأر�س 

وال�سماء " ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  " )لقمان 20(

اإلسالم دين العلم:
ل نعرف ديًنا كرم العلم ودعا اإليه مثلما فعل الإ�سالم ، والكتاب الكرمي يبداأ نزوله بهذه الآيات ٹ ٹ   

زب چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  رب 
)العلق: ١: 5( ، اإنها ال�سورة الأوىل من القراآن الكرمي ، فهى تبداأ با�سم اهلل وُتوجه الر�سول � اإىل اأن يقراأ با�سم 

اهلل َياأمر بالقراءة ، والقراءة طريق العلم ، واملعرفة و�سلم املجد ،  ثم ُير�سد اإىل ال�ستعانة عليها با�سم الرب مفي�س 

الرتبية وو�سائلها على جميع اخللق في�سعر الإن�سان بعزة �ساأنها ،ورفعة قدرها ، واأنها من ال�سئون العظمى ثم 

 " يعلم  الإن�سان ما مل  بالقلم علم  " الذى علم  العلم  بنعمة  املقام ويتبعه  الإن�سان وتكوينه فى هذا  يذكر خلق 

وبذلك ي�سوى بني نعمة اخللق والإيجاد ونعمة العلم ، تعليم الرب لالإن�سان بالقلم لأن القلم كان وما يزال 

اأو�سع واأعمق اأدوات التعليم اأثًرا فى حياة الإن�سان ، وهذا تنبيه وا�سح باأن املخلوق اجلاهل ل اعتداد بوجوده 

فى هذه احلياة.

وتاأكيًدا  لهذا فاإن الآيات الأوىل التى نزلت من القراآن الكرمي قد اأمرت بالقراءة مرتني وذكرت مادة العلم 

ثالث مرات وذكرت القلم مرة واحدة واأن الآيات التى نزلت بعد ذلك بداأت بحرف من حروف الهجاء )ن( 

العلم طريق اجلنة :

قال ر�سول  � " من �سلك طريًقا يلتم�س فيه علًما �سهل اهلل له طريًقا اإىل اجلنة  واإن 

)رواة م�سلم واأبو داوود والرتمذى(. املالئكة لت�سع اأجنحتها ر�ساء لطالب العلم".       

معناهاالكلمة

 �سعى اإىل جهة يطلب علًما.يلتم�س علًما

وفقه لعمل يو�سله اإليها.طريًقا اإىل اجلنة

الطوافون فى الأر�س يلتم�سون جمال�س العلم والعبادة. واإن املالئكة

حتف امل�ستغلني بالعلم فتقتب�س من اأنوارهم. لت�سع اأجنحتها 

 اأى اإر�ساء وتكرميًا.ر�ساء
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وت�سمنت اأول ق�سم اأق�سم به اهلل �  فى القراآن وكان هذا الق�سم بالقلم  

متجيًدا  اإل  ذاك  وما    )١ )القلم:  رب  ک   ڑ    ڑ   ژ   ڈژ   زب  ٹ   ٹ 
حلقيقة القراءة والقلم واإيذاًنا لرفع منار الفكر والعقل وفتح باب احل�سارة 

على م�رساعيه .

فضل العلم:
على  وحت�س  التعلم  على  وحتث  العلم  ف�سل  تبني  الكرمي  القراآن  فى  ذلك  بعد  كثرية  اآيات  جاءت  ولقد 

ال�ستزادة منه حتى اإن اهلل اأمر ر�سولُه � اأن يلجاأ اإليه داعًيا مت�رسًعا اأن يزيده علما ٹ ٹ زبٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  رب )طه: ١١٤( ، فاإن العلم خري كله وكرثة اخلري مطلوبة ، وهى من اهلل ، والطريق اإليه ، املحبة حمبة الثقافة 
والجتهاد ودعاوؤه �سلى اهلل عليه و�سلم يدفع امل�سلم اإىل احلر�س على العلم وال�ستزادة منه لأنه طريق الرفعة 

والتقدم وقد جاء التوجيه بهذا كله جليًّا فى القراآن الكرمي وال�سنة ، فقد قال ر�سول اهلل �  ) من �سلَك طريًقا 

ا ) َمْن َخَرَج فى طلِب العلِم فهو فى �سبيل  يلتم�ُس فيه علًما �سهَلّ اهلل له طريًقا اإىل اجلنة ( )رواه م�سلم( ويقول اأي�سً

اهلل حتى يرجع ( .

والر�سول � هنا يحث امل�سلم على العلم والتعليم وعلى ال�سفر ومفارقة الأهل وحتمل امل�ساق لتح�سيله 

وعدم التهاون اأو الك�سل ؛لأن فى ذلك رفعة الإن�سان ورقيه ،ويقول � ) طلب العلم فري�سة على كل م�سلم(، 

وهذا الأمر ي�سمل الذكور والإناث على ال�سواء .

منزلة العلم والعلماء فى اإلسالم:
واإذا كان الإ�سالم هو دين العلم والعلماء حث عليه ومدحه فقد رفع اهلل �ساأن طالب العلم والعلماء فى 

اآيات واأحاديث كثرية ٹ ٹ    زب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   رب  

ويكفى العلماء فخًرا وف�ساًل حديُث ر�سول اهلل � الذى بني منزلتهم حيث قال ) العلماُء ورثُة  )املجادلة :١١( 

ا "  ۆئ   الأنبياء (  ويقول � :زب ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى   ى  رب   )فاطر 28(  ويقول اأي�سً

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ"  ) الزمر 9( .

والعلماء  بالعلم  الإ�سالم  عناية  تك�سف مدى   � الر�سول  واأقوال  الكرمي  القراآن  اآيات  من  ن�سو�س  تلك 

ودعوته اإليه مع جعله عبادة يتقرب بها اإىل اهلل تعاىل ، لأن العلماء هم الذين يعرفون اهلل معرفة حقيقية ، يعرفونه 

ا،  باآثار �سنعته ، وُيْدِرُكونه باأثار قدرته ، ويفهمون عظمته مبا ي�ساهدون من بدائع خلقه ، ومن َثم يخ�سونه حقًّ

فى  ما  لُيطوع كل  الوجود  هذا  بحقائق  املت�سل  املبا�رس  والعلم  الدقيقة  باملعرفة  ا  ويعبدونه حقًّ  ، ا  ويتقونه حقًّ

الكون، ويكت�سف نوامي�سه وقوانينه كمظاهر لعظمة اهلل وجالله ، فتكون من اأ�سباب خ�سيته.

هل تعلم أن:
يتعلم  اأن  ال�سدقة  اأف�سل   "
اأخاه  يعلمه  ثم  علما  امل�سلم  املرء 

امل�سلم".      ) رواه ابن ماجه(
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ٹ ٹ زب ٱ  ٻ  ٻ     ٻ  ٻ       پ  پ         پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       

ٹ    ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  چ       چ  چ  ڇ    ڇ          
ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  رب ) امللك ١-٤( ، والعلم مبفهومة العام ي�سمل النظر فى اآيات اهلل 
الكونية وما اأودعه اهلل فى الكائنات من طاقات هائلة تدل على عظمة اخلالق ، وقد اأمر اهلل تعاىل بالنظر فى تلك 

العوامل مبناهج العلوم املختلفة ؛ حتى ُي�سخر امل�سلم  طاقاتها لعمارة الأر�س بالإميان ، ويجمع اهلل علوم الفلك 

والنبات، وطبقات الأر�س ، واحليوان ، ويجعل ذلك من بواعث م�سيئته فى قوله ٹ زب ڱ    ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې   ى   ىرب )فاطر 

.)28 :27

 فقوله "ڻ  ڻ  ڻ  ۀ " فيه اإ�سارة اإىل علم الفلك وقوله "ۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ   " فيه اإ�سارة اإىل 

علم النبات  وقوله " ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ " فية اإ�سارة اإىل علم طبقات 

الأر�س " اجليولوجيا " وقوله "ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ" فيه اإ�سارة اإىل علم الأحياء.

والعلم ُيطلب بالدرا�سة والتح�سيل واأى جهد يبذله الدار�س فى الو�سول اإىل جديد من املعرفة يقربه اإىل 

ا هلل لإعالء كلمة الإ�سالم ، واإعزاز اأمته فاإنه يحظى مبغفرة اهلل  اهلل تعاىل، واإذا ح�سنت نيته وجعل هذا خال�سً

ورحمته ور�سوانه ويكون بهذا وريًثا لالأنبياء ، فالعلماء ورثة الأنبياء ، واملالئكة تظلل طالب العلم باأجنحتها 

ر�سا مبا ي�سنع.

واإذا كان اجلهاد فى �سبيل اهلل ذروة �سنام الإ�سالم ، فاإن اخلروج فى 

طلب العلم منط من اأمناط اجلهاد ، فمن خرج فى طلب العلم فهو فى 

�سبيل اهلل حتى يرجع ، والإ�سالم يهذب غريزة حب الذات ، ويوجه 

الأمة ويعود عليها  �ساأن  يرفع  فيما  الربيء  التناف�س  اإىل ميدان  طاقاتها 

باخلري وذلك عن طريق طلب العلم .

واإمنا تبنى الأمم جمدها باأمرين : املال – والعلم  ، فاملال ع�سب احلياة ، وهو قوام املعي�سة واأداة التقدم والرقى 

واأ�سا�س احل�سارة فى ميادينها املختلفة ، والعلم النافع هو �سبيل نه�سة الأمة وم�سعل هدايتها ورمز قوتها وعنوان 

رقيها وهو ر�سيد الفكر الذى ي�ستحوذ على املال. والإ�سالم يوجه هذا وذاك لبناء احل�سارة الفا�سلة وتوجيهها 

توجيها اإن�سانيًّا فا�سال .

فى  اإل  ح�سد  ل   " يقول   � ر�سولنا 

ف�سلطه على  ماًل  اهلل  اآتاه  اثنتني: رجل 

هلكته فى احلق ورجل اآتاه اهلل احلكمة 

"رواه  ويعلمها.    بها  يق�سى  فهو 

البخارى وم�سلم".
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1.ما عالقة الإ�سالم بالكون واأ�رساره ؟

2.عانق الإ�سالم العلم فى اأول اآيات نزلت بالقراآن اذكر هذه الآيات ؟

3. ملاذا اأمر اهلل نبيه � بالقراءة مرتني وذكر مادة العلم ثالث مرات وذكر القلم مرة واحدة ؟

4.اذكر حديثا فى ف�سل العلم .

5.لقد اأمر اهلل ر�سوله � اأن يدعوه مت�رسًعا اأن يزيده علًما ...اذكر الآية التى تدل على ذلك؟

6.اذكر ما يدل على اأن طلب العلم ي�سمل الذكور والإناث .

7.اذكر اآية تدل على منزلة العلم والعلماء .

8.ملاذا كان العلماء هم اأ�سد النا�س خ�سية هلل .

9.ما مفهوم العلم فى الإ�سالم؟

10.بني كيف ا�ستفاد امل�سلمون من علم ال�سابقني عليهم .

11.ملاذا برع العلماء امل�سلمون فى �ستى العلوم العقلية من الريا�سيات والطبيعيات والطب وغري ذلك؟

الأن�شطة والتدريبات 1
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مقدمة:

لقد كان من عظمة العلماء امل�سلمني اأنهم ا�ستفادوا من كل علم �ُسبقوا به ، ثم �ساروا طورا اأرقى فى حركة 

العلوم العاملية حني جددوا مناهجها وابتكروا طرقها وقوانينها ، واكت�سفوا خوا�س املواد حتى ا�ستطاعوا تغطية 

جوانب احلياة الإن�سانية كلها ، ومدوا اأبحاثهم وجتاربهم اإىل كل ما اأمكنهم ، وكان ذلك ا�ستجابة لأمر اهلل 

تعاىل وعبادة قربى له �  ؛ حتى ا�ستطاعوا اأن يقيموا ح�سارة زاهرة عرفها كل العامل وا�ستفاد منها.

اإلســالم واحلضارات األخرى الدرس 
الثانى

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

التراث  ع�����ل�����ى  احل��������ف��������اظ  ف��������ى  اإلس���������������الم  دور  1.ي�������ت�������ع�������رف 
اإلنساني.

2.يقدر عناية املسلمني بنشر العلم واحلضارة عن طريق 
الترجمة.

3.يتعرف أثر اإلسالم فى احلضارات األخرى.
4. يحدد األسس التى تقوم عليها احلضارات.

األهداف:
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الإ�سالم يحث امل�سلم على النظر والتفكري القومي:

�خامت الأنبياء واملر�سلني وقد جاء الإ�سالم ليجمع الإن�سان على الإميان  الإ�سالم خامت الأديان ، وحممد 

احلق واملوؤاخاة و�سالمة النظر وا�ستقامة التفكري ، ولهذا كان دينا �ساحلا لكل زمان ومكان " ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  
ک  ک         ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ " ولعل من اأخ�س ما اأوجبه الإ�سالم 

على اأتباعه اأن حثهم على النظر والتدبر والتفكري القومي وحترير العقل من اأغالل التقاليد فقال تعاىل "ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ     ڑک   " ، قال تعاىل"ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  
ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ"  ، فاأى فكر �سليم يتدبر هذه الآيات الكرمية ثم 

ل ي�ستخل�س ما فيها من اأ�رسار وعلوم تنفع النا�س ؟

وبهذا لفت القراآن الكرمي نظر امل�سلم اإىل ظواهر الكون طالبا منه النظر والتدبر والنظر يوؤدى اإىل العلم ، 

وبالعلم تن�ساأ احل�سارات ، وما كان ميكن ت�سور قيام ح�سارة فى �سبه اجلزيرة العربية لول ظهور الإ�سالم ، فماذا 

ع�سى اأن يكون فى الإ�سالم من مقومات توؤدى اإىل قيام ح�سارة ؟

املثل الأعلى لالإن�سان العامل العامل :

جاء الإ�سالم بت�سور مغاير لغريه من الأديان �سواء ب�سدد احلياة على الأر�س اأم ب�سدد املثل الأعلى لالإن�سان 

، فلي�س نزول اآدم عقوبة على خطيئة ، واإمنا ليكون خليفة اهلل فى اأر�سه دون مالئكته قال تعاىل : "   ٻ  پ  پ  

پ  پ " ، كما رف�س الإ�سالم حياة الرهينة حيث " ل رهبانية فى الإ�سالم " لي�ستبدل بها عمارة الأر�س 
قال تعاىل "ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ    "، فاملثل الأعلى للم�سلم هو العامِل العامل ولي�س الراهب النا�سك.

خالفة الإن�سان فى الأر�ض:

وخالفة الإن�سان فى الأر�س تعنى املنزلة العظيمة لالإن�سان فقد �سلم اهلل لهذا الكائن اجلديد فى الوجود 

زمام هذه الأر�س واأطلق يده فيها ليربز م�سيئة اهلل فى ك�سف ما فى هذه الأر�س من قوى وطاقات  وكنوز 

وخامات بعد اأن علمه دون �سائر مالئكته الأ�سماء كلها ، وبالعلم اكت�سف الإن�سان ظواهر الكون.

اأ�سباب  له  تتهياأ  الرب والبحر حتى  له جميع خملوقاته فى  اهلل  الإن�سان وت�سخري  الت�سور اجلديد عن  وبهذا 

التفوق والإبداع والتكوين.

اأ�س�ض احل�سارة فى الإ�سالم:

ميكن القول بعد ذلك : اأن الإ�سالم قد و�سع لالإن�سانية اأ�س�س ح�سارة جميدة تنزع اإىل املا�سى ، فتعرتف 

اإليها  ت�سيف  ثم  ال�سابقني  بها جهود  املا�سى حتفظ  امل�ستقبل وهى حتمل خربة  اإىل  ، ومت�سى  ال�سابقني  بجهد 

جهدها اخلالق ؛ لأن احل�سارة لي�ست عمل جيل من الأجيال بل عمل الإن�سانية من لدن اآدم اإىل يوم الدين .

فاإلسالم هنا يتميز بأمرين :

األول : اعرتافه بجهد ال�سابقني ، وال�ستفادة منه فى �ستى العلوم ، وما اأعظم �سلة العلم واأنت تاأخذ عن ال�سابق جهده 

لت�ستعني به ، وتبنى عليه لترتكه ملن ياأتى من بعدك ؛ وذلك كله اأثر ح�سارة الإ�سالم بالعلم وترغيبه فيه.
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الثانى : اأن احلقائق التى ت�سمنها القراآن الكرمي وال�سنة النبوية ين�سبط به ال�سلوك الإن�سانى ، فيم�سى فى خطى 

ثابتة فى البناء والك�سف فال  يدمر ما يعمر ، فح�سارة الإ�سالم اإذن تتميز باأن جتعل من عمل الفكر وطلب 

العلم ، والتاأمل فى الكون عبادة يتقرب بها اإىل اهلل.

ونتيجة للتعاليم الإ�سالمية التى حتدثنا عنها ، اهتم امل�سلمون كل الهتمام بالعلوم واملعارف فى كل البالد 

التى فتحوها، وعنوا بالرتجمة عناية فائقة ، واأغدقوا على امل�ستغلني بها من الأموال ما جعلهم يوؤدون الرتجمة 

بعناية ودقة وحما�س، وكانت الرتجمة مي�سورة �سهلة لكرثة امل�سلمني الذين يعرفون لغات هذه البالد من العرب 

امل�سلمني ، اأو من اأهل هذه البالد الذين دخلوا فى الإ�سالم ، وتعلموا لغة القراآن فوق لغتهم الأ�سيلة ، فكانت 

اأداة الرتجمة موفورة اإىل حد بعيد فى الدولة الإ�سالمية. 

ولول اإخال�س امل�سلمني وحر�سهم على الثقافة ون�رسها بتوجيه من دينهم لظلت الثقافات القدمية دفينة 

ميتة ، كما جند اأن امل�سلمني برعوا فى كثري من العلوم فقد جتلى ا�ستقاللهم الفكرى وخيالهم ، وقوة اإبداعهم 

فيما ابتكروه فى كثري من العلوم مثل علم الفلك وعلم الكيمياء وعلم الطب والت�رسيح واجلراحة والتداوى ، 

وما تبع ذلك من اإجادتهم علم الفلك والأعداد احل�سابية وغري ذلك من اخرتاع ال�ساعات ونحوها من الآلت 

وتبعا لتلك النه�سة عنيت ديار الإ�سالم بدور الكتب حتى كان فى القاهرة وحدها فى اأوائل القرن الرابع مكتبة 

حتتوى على مائة األف جملد منها �ستة اآلف فى الطب والفلك ، وفى اأ�سبانيا مكتبة اخللفاء بلغ ما فيها �ستمائة األف 

جملد وكان فهار�سها اأربعة واأربعني جملدا ، وكان فى اأ�سبانيا وحدها �سبعون مكتبة عامة.

واحل�سارة الإ�سالمية ح�سارة دينية علمية لأن الإ�سالم ل يعادى العلم بل يدعو اإليه بل يفر�س على امل�سلم 

اأن يتعلم منهج القراآن فى ذلك فهو منهج الفطرة ".

باأن  يق�سى  " الذى  التجريبى  " املنهج  العلمى  املنهج  الأ�سا�سية فى  القاعدة  اإىل و�سع  امل�سلمون  وتو�سل 

الواقع عن طريق مالحظتها واإجراء  بالفعل فى عامل  الباحث درا�سة ظاهرة طبيعية كما هى موجودة  يتوخى 

التجارب عليها ، ثم التو�سل من ذلك اإىل و�سع قانون عام .

لقد ظهر هذا املنهج التجريبى الذى يعتمد على املالحظة والتجربة وال�ستقراء لأول مرة فى تاريخ احل�سارة 

الب�رسية على اأيدى امل�سلمني امل�ستغلني بالعلوم التجريبية " الكيمياء والفيزياء والطب "

ويعترب جابر بن حيان املتوفى) 200 ه�  - 8١5 م(  من اأوائل الذين اأدخلوا هذا املنهج فى اأبحاثهم ، لقد 

كان جابر اأعظم كيميائى عمل �سيدلنيا فى الكوفة وو�سع عدًدا من املوؤلفات فى الكيمياء منها : كتاب ال�سني 

وكتاب اخلوا�س وكتاب النجوم وغري ذلك من الكتب .

واأبو بكر حممد بن زكريا الرازى املتوفى 32١ ه�  - 92٤ م  اأول من ا�ستح�رس حام�س )الكربيتيك( كما 

اأنه رف�س ال�سحر وقال ببطالن اإمكانية حتويل املعادن اإىل ذهب .

ويعد احل�سن بن الهيثم املتوفى ٤30 ه��  - ١039 م  من الرواد الذين اأ�س�سوا املنهج التجريبى فى الفيزياء فهو من�سئ 

علم ال�سوء بال منازع وكان كتاب ) املناظر ( مرجًعا اأ�سا�سيًّا لعدة قرون ، ومتيزت درا�ستة بالتجربة ودقة املالحظة.

وقد ا�ستطاع اأبو الريحان البريونى املتوفى ٤٤0 ه��  - ١0٤8م ، ومن جاء بعده من علماء الإ�سالم من 

اإل فى الآونة  اإليه الأوربيون  النقل النوعى لعدد من املعادن والأحجار الكرمية تقديًرا دقيًقا مل يتو�سل  تقدير 

الأخرية واأ�ستهر البريونى بقيا�س اأبعاد الأر�س ، وتف�سري ظواهر ال�سفق وك�سوف ال�سم�س وناق�س الأدلة على 

كروية الأر�س ودورانها حول حمورها وحول ال�سم�س .
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الأن�شطة والتدريبات 2

ملاذا حث الإ�سالم على النظر والتدبر ؟  .1

اذكر بع�س الآيات التى تبني ما اأوجبه الإ�سالم على اتباعه من التفكري القومي وحترير العقول من التقليد ؟  .2

من املثل الأعلى لالإن�سان لبناء احلياة الناجحة ؟  .3

ماذا تعنى خالفة الإن�سان فى الأر�س ؟  .4

ما اأ�س�س احل�سارة فى الإ�سالم ؟  .5

ملاذا اأمرنا الإ�سالم اأن نهتم برتاث اأ�سالفنا ؟  .6

7. احل�سارة الإ�سالمية تتميز باأمرين مهمني اذكرهما

ملاذا اهتم امل�سلمون بالعلوم واملعارف فى البالد التى فتحوها ؟  .8

ملاذا كانت احل�سارة الإ�سالمية دينية علمية ؟  .9

10. ما  جهود جابر بن حيان فى املنهج التجريبى ؟

11. ما الذى اأ�سهم به اأبو الريحان البريونى فى املجال العلمى ؟

12. كيف ا�ستفاد الغرب من احل�سارة الإ�سالمية ؟

وجنح اأبو بكر حممد بن زكريا املعروف فى الطب وتعلُّم فنون املعاجلة والك�سف، وجاء ابن النفي�س امل�رسى 

املتوفى )607 ه��  - ١2١0م( وقد در�س كتب ال�سابقني وابتكر نظريات جديدة فى الطب.

�سبات  فى  تغط  اأوربا  فيه  كانت  الذى  الوقت  وفى 

اجلهل، وكانت تن�سب امل�سانق لقتل العلماء الذين يخرجون 

على �سلطان الكني�سة فى هذا الوقت الذى ي�سمى بالقرون 

الو�سطى كانت احل�سارة الإ�سالمية فى اأوج عظمتها .

من  وي�ستيقظ  كبوته  من  ينه�س  اأن  للغرب  كان  وما 

غفلته لول نقله احل�سارة الإ�سالمية وال�ستفادة منها .

كان  العلم  فروع  من  فرع  فى  علمى  ابتكار  واأى 

ال�سبق فيه للم�سلمني الذين نبغوا فى الريا�سيات والكيمياء 

والفيزياء والطب والجتماع و�سئون احلكم وقد ترجمت 

موؤلفات كثرية لعلمائنا واتخذها الغرب اأ�سا�ًسا للدرا�سات 

فى جامعاته قروًنا عديدة .

والأمل فى اهلل كبري ثم طالبنا اأن يقدروا امل�سئولية واأن 

ي�سريوا على درب اأ�سالفهم  فيعملوا ويجّدوا ويبتكروا واهلل يوفقهم اإىل ما فيه اخلري .

هل تعلم أن:
١. اأن منهج البحث فى الإ�سالم يعتمد على التحقق 

والتثبيت ثم على ال�ستنباط .

علماء  والتثبيت  التحقق  منهج  و�سع  من  اأول   .2

احلديث وو�سعوا لذلك " علم م�سطلح احلديث 

" فى منهج البحث العلمى .
علم  فى  بال�سبق  الإ���س��الم  فى  ا�ستهروا  ممن   .3

الريا�سيات حممد بن جابر التبانى املتوفى 3١7 

ه�� - 929م .

٤. اأبو بكر الرازى الطبيب كان يجرب كل العقاقري 

اجلديدة قبل اأن ي�سفها للنا�س .
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مقدمة
ل يعرف التاريخ اأمة من الأمم ترفع من �ساأن العلم واأهله كاأمة الإ�سالم ، فالإ�سالم يفر�س على الأمة اأن تتعلم 

من و�سائل احلياة والعمران اأ�سباب القوة ما يقوم ب�ساأنها ، وكرر الر�سول � فى اأحاديثه اأن العلماء فوق عّباد 

اهلل، واأن العامل اأرفع مكانة من العابد ، فقد جاءه رجل وهو فى امل�سجد فقال يا ر�سول اهلل اإنى جئت اأطلب 

العلم ، فقال : " مرحبا بطالب العلم ، اإن طالب العلم لتحّف به املالئكة ، وتظله باأجنحتها " وكما جعل العلماء 

فوق العبَّاد جعلهم فوق ال�سهداء فى �سبيل اهلل قائال " للعلماء على ال�سهداء ف�سل درجة "

من آداب طلب العلم الدرس 
الثالث

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

1. يدرك أهمية العلم فى حياة اإلنسان.
2. يتعرف قصة سيدنا موسى مع اخلضر.

�3. يتعرف بعض آداب طلب العلم.

4. يحفظ حديثا عن اجلد فى طلب العلم.
5. يحب حتصيل العلم بكل فروعه.
6. يحرص على االستزادة من العلم

األهداف:

رواه مسلم
به
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احلث على طلب العلم:
يفر�س الإ�سالم على امل�سلم اأن يتعلم ، واأن تكون اأمته اأمة علم وهداية للب�رسية كافة فى مرافق احلياة كلها، 

من اأجل ذلك حث ر�سول اهلل � على طلب العلم وبني مثوبته " فقال � : من �سلك طريقا يلتم�س فيه علًما 

�سهل اهلل له طريًقا اإىل اجلنة " وكان من هدية � ودعوته اأن يتفقه النا�س ، واأن يحملوا العلم اإىل غريهم " من 

ُيرد اهلل به خريا يفقهه فى الدين " )رواه البخاري( ، واهلل تعاىل خلق اآدم بيديه ، ونفخ فيه من روحه واأ�سجد له 

مالئكته، واأ�سكنه جنته، فلما اأراد �سبحانه وتعاىل اإظهار ف�سله كان العلم اأعظم طريق لذلك ٹ ٹ زب ڦ  

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ  رب      )البقرة : 3١ – 33( ، فبالعلم ف�سل اهلل اآدم على 
املالئكة ، وبالعلم كرمه ربه واأ�سجد له مالئكته ومن هنا يقول الإمام اأبو حامد الغزاىل فى كتابة " اإحياء  علوم 

الدين" باب العلم : "  ُخريرِّ �سليمان� بني العلم واملال وامللك فاختار العلم ، فاأعطى املال وامللك معه بالإ�سافة 

اإىل العلم " ولعظمة العلم واأهميته فى بناء احلياة لالإن�سان ولالأمة كان له اآداب مرعية عند امل�سلمني. 

آداب طلب العلم:
من اآداب طلب العلم ُح�سن اخُللق والبعد عن مذموم ال�سفات اإذ العلم عبادة وقربة عظمى هلل تعاىل مثل 

والعامل من رذائل  املتعلم  بطهارة  اإل  نافًعا  يكون  العلم ل  بطهارة كاملة كذلك  اإل  ال�سالة  ت�سح  ال�سالة فال 

الأخالق كما قال بع�س العلماء :اإمنا العلم خ�سية  لقولة تعاىل زب ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې     رب )فاطر 28(، 

والعلم هو مرياث الأنبياء عليهم ال�سالم كما جاء فى احلديث ال�رسيف الطويل الذى رواه اأبو الدرداء � عن 

النبى � " .... واإن العلماء ورثة الأنبياء واإن الأنبياء مل يورثوا ديناًرا ول درهًما ، اإمنا ورثوا العلم فمن اأخذه 

اأخذ بحظ وافر ..... ")رواه اأبو داوود فى اأول كتاب العلم ( ،  ومرياث الأنبياء من يطلبه يت�سلح له بح�سن اخُللق. 

ومن اآداب العلم التوا�سع فال يتكرب طالب العلم على املُعلم ول يتاأمر عليه بل يلقى اإليه زمام اأمره، وي�ستمع 

لن�سيحته ؛حتى ي�ستطيع ال�ستفادة منه ، فاحلكمة �سالة املوؤمن يغتنمها حيث يظفر بها ، ويظهر املنة ملن �ساقها اإليه 

كائنا من كان ، فال ينال العلم اإل بالتوا�سع واإلقاء ال�سمع ٹ ٹ زب ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  رب    )ق : 37(، ومعنى كونه ذا قلب اأن يكون قاباًل للع�لم فهًما ، ثم ل تع�ينه القدرة على 

الف�هم حتى يلقى ال�سمع وهو �سهيد حا�رس القلب لي�ستق�بل كل ما اأُلقى اإليه بح�سن الإ�سغاء وقبول املنة، وق�سة 

مو�سى � مع العبد ال�سالح الذى ورد فى رواية البخارى اأنه اخل�رس هى ق��سة الت�وا�سع فى طلب العلم.

قصة سيدنا موسى مع اخل�سر:
 ٹ ٹ زب ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ        ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ہ  ہ  ہ   ہ  
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ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  رب     )الكهف 
)70 - 65 :

قام   � مو�سى  اأن   ، الق�سة  هذه  عن  ال�سنة  كت�ب  فى  ورد  وقد 

قال   ، القلوب  العيون ورقت  فا�ست  اإذا  اإ�رسائيل حتى  بنى  خط�يبا فى 

رجل من�هم اأى نبى اهلل  هل فى الأر�س من اأحد اأعلم منك ؟ قال مو�سى 

� ل ، فعتب اهلل عليه اإذ مل يرَدّ العلم اإىل اهلل ، قال اأى رب اإن كان فى 

عبادك اأحد هو اأعلم منى فدلنى عليه ، قال له نعم، فى عبادى من هو 

اأعلم منك ودله عليه ، فخرج مو�سى� ومعه فتاه اإىل جممع البحرين 

باأر�سى  : هل   ) اخل�رس  )اأى  فقال   ، مو�سى  عليه  ف�سلم   ، حيث وجده 

�سالم ؟ من اأنت ؟ قال اأنا مو�سى قال : مو�سى بنى اإ�رسائيل؟ قال نعم ، 

قال فما �ساأنك؟ قال جئُتك لتعلمنى مما ُعلمت ر�سدا ...." )هذا جزء من حديث طويل انظر: التاج اجلامع 

لأ�سول فى احاديث الر�سول �س ١67 ، ١68( ، 

فهذا ر�سول من اأوىل العزم يتبع عبًدا �ساحًلا بكل هذا الأدب وبكل هذه الطاعة ليتعلم منه وقد قيل اإنه نبى 

لكن  �سفته فى الق�سة اأنه عبد من عباد اهلل اآتاه رحمة من عنده وعلمه من لدنه علما و�سفته الأوىل التى ميزته 

واأهلته لهذا املقام هى العلم.

كما اأن ق�سة �سليمان � مع ملكة �سباأ تبني لنا اأن الإن�سان بالعلم �سنع ما عجز عنة اجلن وبالعلم فاقت 

قوة الإن�سان هذه قوة اجلن ، مما يدل على اأن العلم اأ�سا�س نه�سة وتقدم اأى اأمة .

حُتدثنا الق�سة اأن �سليمان � َبعث اإىل ملكة �سباأ بكتاب ، فبعثت اإليه بهدية رف�سها ، واأيقن اأنها �سوف 

حت�رس اإليه ، فاأراد اأن يعد لها مفاجاأة ت�سهدها عند ح�سورها ، وهى اأن يح�رس عر�سها من اليمن اإىل فل�سطني لرتاه 

فى ق�رسه كدليل على قوتة وقدرته على اخلوارق. ٹ  ٹ زب ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک  گ  گ  گ    گ    
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ    ہہ  ھ     ھ  ھ  ھ       ےے  ۓ  

ۓ ڭ  ڭ  ڭ    ڭ             ۇ  رب )النمل: 38 - ٤0( .

 ومن اآداب العلم : المتثال والعمل فاإن العلم يجد قبوًل من العاملني به اأ�سعاف ما يجد من �سمو معارفه  

ودقة مباحثه. وعن ُمعاذ �  قال " اعملوا ما �سئتم اأن تعلموا فلن ياأجركم اهلل بعلمه حتى تعملوا " ولي�س لنا 

اأمل فى فالح ول رجاء فى تفوق وتقدم اإل اأن ناأخذ بقوة بالعلم ال�سامل للدين وال�رسيعة وعلوم احلياة والطبيعة 

و�سائر ما يحتاجه النا�س ل�سئون معا�سهم ومعادهم.

١.اإدراك قيمة العلم.

2.رغبة مو�سى فى التعلم  وال�ستزادة 

من العلم .

3.اأن العلم جدير بالطلب حتى ولو 

كان الذى يطلبه ر�سول.

٤. اجلد وال�سرب فى طلب العلم.

�سبيل  فى  امل�ساق  وحتمل  ال�سفر   .5

طلب العلم.

ما نتعلمه من هذه الق�سة:
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ومن اآداب طلب العلم : ح�سن الهيئة والوقار فاإن هذا ُيك�سب العامل هيبة فى مظهره العام وجلو�سه ووقوفه 

وم�سيته دون تكلف وعندما قال ر�سول اهلل � : " ل يدخل اجلنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كرب " قال رجل 

يا ر�سول اهلل : " اإن الرجل يحب اأن يكون ثوبه ح�سًنا ونعله ح�سنة وقال : " اإن اهلل جميل يحب اجلمال ، الكرب 

بطر احلق وغمط النا�س " )اأخرجه اأبو داوود والرتمذي(.

وعن ابن عبا�س � قال : مكثت �سنتني اأريد اأن اأ�ساأل عمر بن اخلطاب � عن حديث ما منعنى منه اإل 

هيبته والهيبة ل تنافى التوا�سع وقد قال ر�سول اهلل � " تعلموا العلم ، وتعلموا له ال�سكينة والوقار ، وتوا�سعوا 

ملن تتعلمون منه ، ول تكونوا جبابرة العلماء " )رواه م�سلم(.

ومن اآداب طلب العلم : ح�سن النية والق�سد فالأعمال بالنيات عندما يكون الهدف من التعلم هو اخلري 

الع�ام ال�معروف ل�سالح امل�سلمني ، واأن ينتفع بعلمه فالنتفاع بالعلم ثمرة الإخال�س فيه فمن و�سايا لقمان 

لبنه ، يا بنى : ل تتعلم العلم لثالث ول تدعه لثالث : ل تتعلمه لتمارى به اأى جتادل به – ولتتباهى به ، ول 

لرتائى به ول تدعه زهادة فيه ول حياء من النا�س ول ر�سا باجلهالة .  
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الأن�شطة والتدريبات

ملاذا فر�س الإ�سالم على امل�سلم اأن يتعلم ؟  .1

كان من هديه � اأن يتفقه النا�س فى دينهم فما الذى يدل على ذلك ؟  .2

3. مب ف�سل اهلل اآدم على املالئكة ؟

من اآداب طلب العلم ح�سن اخللق دلل على ذلك  .  .4

من اآداب طلب العلم التوا�سع . بنينَّ ذلك ؟  .5

"احلكمة �سالة املوؤمن يغتنمها حيث يظفر بها" ماذا ت�ستفيد من ذلك ؟  .6

ملاذا عتب اهلل على مو�سى� ؟  .7

ملاذا خرج مو�سى� ومعه فتاه اإىل جممع البحرين ؟  .8

ما الذى ت�ستفيده من م�ساحبة مو�سى � للخ�رس ؟  .9

10. ما الآداب التى تعلمتها من الق�سة فى طلب العلم ؟

11. ما الذى ناأخذه من ق�سة �سليمان � مع ملكة �سباأ ؟

12. ما مدى اأهمية العلم فى الإ�سالم ؟

13. ملاذا كان المتثال والعمل من اأهم اآداب طلب العلم ؟

14. ما الكرب وغمط النا�س ؟

3
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مقدمة:
هوؤلء  ومن   ، وعمل  علم  من  لأمت�هم  ي�قدمون  ب�ما  الأم�ة  كيان  فى  املبثوثة  الناعمة  القوة   هم  العلماء 

ا للمراأة امل�سلمة فى عاملنا املعا�رس وكان  الدكتورة / عائ�سة عبد الرحمن " بنت ال�ساطئ " التى كانت منوذجا فذَّ

لها من الإ�سهامات العلمية والعملية فى جمالت احلياة ما اأفاد دينها واأمتها .

اأن يجدد  والإمام امل�سلح املجدد ال�سيخ عبد احلميد بن بادي�س الذى ا�ستطاع بعلمه واإخال�سه وجهاده 

واأ�سوة  �سادة  املجتمع  فى  و�ساروا   ، النافع  العلم  " فى  الأنبياء  ورثة   " بحق  كانوا  ولذلك   . دينها  اأمر  لأمته 

رحمهما اهلل رحمة وا�سعة.

من الـعـلمــاء الـعـرب الدرس 
الرابع

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

1. ي���ت���ع���رف من��������اذج م�����ن ال���ع���ل���م���اء ال�����ذي�����ن ب�����رع�����وا ف�����ى العلوم 
اإلسالمية.

2. ي��ت��ع��رف ب��ع��ض م��الم��ح شخصية ب��ن��ت ال��ش��اط��ئ وعبد 
احلميد بن باديس.

3. يتعرف العوامل التى ساهمت فى تكوين شخصيتهما.
4. يحدد أبرز إسهامات كل منهما فى مجاالت احلياة.

5. يقتدى بالعلماء املسلمني . 

األهداف:
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عائشة عبد الرحمن  »بنت الشاطئ« :
 ، متقنة  اإنها كانت عاملة م�سلمة  يثلج �سدره وتقر عينه ، حيث  ال�ساطئ  بنت  �سرية  امل�سلم   يطالع  حني 

امل�سلمة فى  للمراأة  فريًدا  مُتثل منوذًجا  املعا�رسة  امل�سلمة  للمراأة  العلم، وعالمة م�سيئة  وكانت منارة فى طريق 

القرن الع�رسين ، لها وزنها الثقافى والعلمى فهى �سيدة عرفت معنى اأن تكون املراأة ذات عقل متفتح ت�ستطيع 

اأن تطلع على العلوم املختلفة وتتفوق وتنبغ وت�سل اإىل مكانة علمية رفيعة .

املولد والن�ساأة :

هى عائ�سة بنت  حممد بن عبد الرحمن البنا وكنيتها بنت ال�ساطئ ا�ستهرت بني تالميذها وزمالئها  اأديبة 

الفقهاء وفقيهة الأدباء �سماها والدها عائ�سة تفاوؤًل با�سم اأم املوؤمنني عائ�سة " � ".

ولدت فى مدينة دمياط فى ال�ساد�س من نوفمرب �سنة ثالثة ع�رس وت�سعمائة واألف ميالدية فى بيت علم ودين 

الأزهر ، كذلك كان جدها  العلم فقد كان والدها عاملًا من علماء  التقدير والتبجيل ملكانة  ي�سوده  وفى جو 

لأمها �سيًخا لالأزهر فتفتحت مداركها منذ ال�سغر على العلم كما تربت تربية اإ�سالمية اأ�سهمت كثرًيا فى رحلتها 

الفكرية والعلمية وزودتها بخري زاد �سد التيارات الفكرية الوافدة التى ل تتفق مع هويتها الإ�سالمية.

العوامل التى اأثرت فى تكوينها العلمى:

حر�س والدها على تن�سئتها تن�سئة دينية منذ طفولتها الباكرة فتعهدها بالتالوة لآيات القراآن الكرمي وعهد بها 

اإىل حُمفظ للقراآن واتفق معه اأن تنتظم �ستة اأيام فى الأ�سبوع كل يوم من مطلع ال�سم�س اإىل ُقرب �سالة الع�رس فاأخذت 

عائ�سة فى الرتدد على حُمفظ القراآن ، ومل تبلغ العا�رسة حتى اأمتت حفظ القراآن ومن ثم �سُعرت بالثقة والتقدم.

على الرغم من عدم انت�سار التعليم بني الفتيات فى هذا الع�رس ، واعرتا�س والدها على خروجها من املنزل 

القراآن  فقد حفظت  اإرادتها وعزمها  بف�سل  العلم  ن�سيبها من  نيل  اأن عائ�سة متكنت من  اإل   ، العلم  اأجل  من 

الكرمي ، ثم متكنت من احل�سول على �سهادة الكفاءة للمعلمات وكان ترتيبها الأوىل على القطر امل�رسى كله فى 

عام ١929م ومن بعدها ح�سلت على ال�سهادة الثانوية عام ١93١م ، جاءت بعد ذلك املرحلة اجلامعية فقامت 

باللتحاق بكلية الآداب ق�سم اللغة العربية بجامعة القاهرة ، وكالعادة لزمها التفوق طوال املراحل التعليمية 

نتيجة ملجهود كبري فى الدرا�سة والتح�سيل العلمى وتخرجت فى كلية الآداب ق�سم اللغة العربية عام ١939م 

لت على درجة املاج�ستري عام ١9٤١م ثم نالت درجة الدكتوراة عام ١950 م وقد اأ�رسف على اإعداد  ثم ح�سُ

ر�سالتها الدكتور والأديب طه ح�سني .

وقد تزوجت الدكتورة من اأ�ستاذها باجلامعة ال�سيخ اأمني اخلوىل اأحد قمم الفكر والثقافة والأدب الذى 

كان لها الأ�ستاذ والزوج وال�سديق ، كما كان له اأكرب الأثر فى حياتها العلمية.

مكانتها العلمية والعملية :

كانت عائ�سة عبد الرحمن �سخ�سية متميزة ، كانت منارة فى طريق العلم ، ومن ثم ذاع �سيتها فى الوطن 

العربى والعامل الإ�سالمي، وُدعيت ب�سفتها ال�سخ�سية والعلمية لكثري من املوؤمترات الدولية واملحافل العلمية ، 
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وُترجم العديد من كتبها ، و�سعت بع�س الهيئات العلمية واملنظمات الثقافية ل�سم الدكتورة عائ�سة اإىل ع�سويتها 

مثل املجل�س الأعلى للعلوم والثقافة واملجال�س القومية املتخ�س�سة وغريهما وكرمتها م�رس والعديد من الدول 

الإ�سالمية والعربية وح�سلت على كثري من اجلوائز والأو�سمة وقامت بن�رس العديد من املقالت فى املجالت 

العلمية وكتبت �سل�سلة من املقالت الأ�سبوعية فى جريدة الأهرام ونالت جائزة امللك في�سل.

كما تبواأت العديد من املنا�سب العلمية املتميزة فقد كانت اأ�ستاذة للغة العربية بجامعة عني �سم�س وعملت 

باجلامعات امل�رسية والعربية فقد كانت اأ�ستاذة للنقد الأدبى واأ�ستاذة للتف�سري والدرا�سات العليا فى جامعات املغرب 

قرابة الع�رسين عاًما كما عملت اأ�ستاًذا زائًرا لكثري من اجلامعات العربية فى ال�سودان واجلزائر وال�سعودية.

اأبرز اإ�سهاماتها العلمية:

العلمية  املوؤلفات  كتاًبا من  الأربعني  يربو على  ال�ساطئ" ما  "بنت  الرحمن  الدكتورة عائ�سة عبد  قدمت 

والتحقيقات الهامة والتى تعددت وتنوعت ما بني كتب فى الدرا�سات الفقهية والإ�سالمية والأدبية والتاريخية، 

فقد منحها حفظها للقراآن الكرمي عمًقا وات�ساًعا جعلها بحق النموذح والقدوة للمراأة امل�سلمة فى الع�رس احلا�رس 

فى  اخلالقة  الكتابة  على  القدرة  متتلك  كانت   ، يتوقف  ل  متوا�ساًل  وعماًل  لالآخرين  وعطاء  للذات  احرتاًما 

اأى جمال ، ولها القدرة على الإبداع الق�س�سى ، ولقد اأبدعت جمموعة من الق�س�س حول تلك ال�سخ�سيات 

الن�سائية العظيمة فقد كتبت عن زوجات الر�سول واأمهات املوؤمنني بالإ�سافة اإىل ما كتبته عن اخلن�ساء وعن �سور 

من معاناة الن�ساء الالتى عا�رستهن ول �سك اأن هذه الإ�سهامات تعترب نربا�ًسا لأجيال متتالية ونذكر من اأبحاثها : 

املراأة امل�سلمة ، رابعة العدوية ، القراآن وق�سية احلرية ال�سخ�سية ، وقد كانت الدكتورة عائ�سة على عالقة وثيقة 

اأو العامل العربى وكانت مهتمة باأفكارهم دائمة الطالع  بالعديد من العلماء واملفكرين فى ع�رسها فى م�رس 

على كتبهم واأبحاثهم . 

اإ�سهاماتها الجتماعية والإ�سالحية:

كثرية  واإ�سالحية  فكرية  معارك  خا�ست  بل  فقط  العلمية  والبحوث  بالكتابة  ال�ساطئ  بنت  تكتف  مل 

�سهرية، واتخذت مواقف حا�سمة دفاًعا عن الإ�سالم فخّلفت ورائها �سجاًل م�رسًفا من ال�سجالت الفكرية التى 

خا�ستها بقوة ، وكانت اأبرز معاركها �سد التف�سري الع�رسى للقراآن الكرمي ذوًدا عن الرتاث ودعمها لتعليم املراأة 

واحرتامها مبنطق اإ�سالمى وحجة فقهية اأ�سولية ، ومواجهتها ال�سهرية للبهائية فى اأهم ما كتب فى املو�سوع 

من درا�سات م�سلطة ال�سوء على عالقة البهائية بال�سهيونية العاملية ، كما تفاعلت مع املجتمع وعا�ست م�ساكله 

وو�سعت يدها على اأ�سباب التدهور فيه فعملت على النهو�س به واقرتحت احللول مل�ساكله.

وفى الأول من �سهر دي�سمرب عام ١998م رحلت عن عاملنا الدكتورة بنت ال�ساطئ وقد تركت ثروة هائلة من 

الكتب الدينية واملوؤلفات الأدبية التى تعرب عن جهاد هذه املراأة امل�سلمة التى بذلت فى �سبيل علمها الكثري، لذلك 

�ستبقى كتاباتها واإ�سهاماتها قدوة ملن بعدها وعلًما ي�سري اإىل املكانة ال�سامية التى و�سلت اإليها املراأة امل�سلمة.
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عبد احلميد بن باديس 
زعيم من زعماء الإ�سالح والتجديد ورائد من رواد النه�سة الفكرية والقدوة الروحية حلرب حترير اجلزائر 

ورئي�س جمعية العلماء امل�سلمني باجلزائر .

حياته ون�ساأته : 

هو الإمام  امل�سلح املجدد ال�سيخ عبد احلميد بن حممد امل�سطفى بن بادي�س الق�سنطيني، ولد عام ١308ه� - 

١889م  مبدينة ق�سنطينة عا�سمة ال�رسق اجلزائرى من اأ�رسة عريقة فى املجد والرثاء والعلم  ميتد ن�سبها اإىل املعز بن 

بادي�س) ٤06 – ٤53 ه�( ونا�سل جده طائفة الإ�سماعيلية الباطنية ، وبَدع ال�سيعة التى انت�رست فى اإفريقية ف�سار 

التقليد والبدع وحماربة ال�سالل  الدين احلنيف ومقاومة  الدفاع عن  ال�سيخ عبد احلميد خلفا جلده الأول فى 

وال�رسك .

الثالثة ع�رسة من عمره ، و�سلى  ال�سنة  اأول مراحل تعلمه بق�سنطينة فى  القران الكرمي فى  اأمت حفظ  وقد 

بالنا�س الرتاويح رغم �سغر �سنه ، وقد اأثر فيه القراآن الكرمي فكر�س ربع قرن من حياته فى حماولة اإرجاع الأمة 

اجلزائرية اإىل هذا النبع ال�سافى .

 ، الأزهر  ي�سبه  الزيتونة  وجامع  بالزيتونة  فالتحق  ١908م  عام  تون�س  اإىل  الأوىل  العلمية  رحلته  بداأ  وقد 

١9١2م عاد  ١330ه� -  التطويع �سنة  العلماء وبعد تخرجه وتاأهيله ب�سهادة  العلم عن جماعة من كبار  فاأخذ 

اجلزائر  فى  الكبري  باجلامع  درا�سية  للتدري�س عن طريق عقد حلقات  للتفرغ  قوى  بطموح  متاأهبًا  تون�س  من 

له  املفيد  من  اأنه  فراأى   ، واآماله  رغبته  دون حتقيق  العلمى حالت  ن�ساطه  بداية  فى  واجهته  �سعوبات  اأن  غري 

اأنحاء  خمتلف  من  واملفكرين  بالعلماء  الت�سال  وحماولة  احلج  فري�سة  لتاأدية  الفر�سة  واغتنام  وقته  ت�سييع  عدم 

العامل الإ�سالمى والوقوف منهم على مواقع الفكر الإ�سالحى بالإ�سافة اإىل معرفة حقيقة الأو�ساع الجتماعية 

وال�سيا�سية والثقافية ال�سائدة فى امل�رسق العربى وقد ن�سحه من تقابل معهم من العلماء واملفكرين بالعودة اإىل 

بالده لحتياجها اإىل علمه وجهده وقد حظى باإلقاء درو�س فى امل�سجد النبوى كما التقى بكثري من العائالت 

اجلزائرية املهاجرة اإىل بالد احلجاز  .

العوامل التى اأ�سهمت فى تكوين �سخ�سيته: 

لقد التقى ال�سيخ عبد احلميد بن بادي�س بجماعة من كبار العلماء الأجالء وهو فى تون�س وكان فى طليعتهم 

١923 م  ١3٤2 ه�-  املتوفى  القريوانى  النخلى  الفكرية والإ�سالحية فى تون�س الأ�ستاذ / حممد  النه�سة  زعيم 

ال�سحيح فى فهم  املنهج  له عن  واأبان  ال�سيوخ  تقليد  الإ�سالح وعدم  بادي�س رغبة  ابن  الذى غر�س فى عقل 

القراآن.

اأثار فيه حب  ١973م الذى  ١393ه� -  ال�سيخ حممد الطاهر بن عا�سور املتوفى  بالعامل الكبري  التقى  كما 

اللغة العربية وتذوق جمالها ف�ساًل عن مربني اآخرين من امل�سايخ الذين كان لهم تاأثري فى منو ا�ستعداده وتعهده 

بالتوجيه والتكوين والهتمام بالتاريخ وم�سكالت امل�سلمني املعا�رسة وكيفية التخل�س من ال�ستعمار الغربى 

واآثاره.
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من  والإ�سالمية  العربية  البلدان  فى  يجرى  ما  وعلى  احلديثة  العلوم  على  بالطالع  و�سغفه  حبه  اأن  كما 

التيارات  ابن بادي�س من  ال�سيخ  ا�ستفاده  اإىل ما  اإ�سالحات دينية و�سيا�سية فى م�رس وال�سام وغريهم بالإ�سافة 

عبد  بن  حممد  ال�سيخ  يد  على  الإ�سالمى  العامل  فى  ظهرت  التى  بامل�رسق  الدينى  الإ�سالح  ومدار�س  الفكرية 

الوهاب املتوفى فى ١206ه�  - ١79١م والإمام حممد بن على ال�سوكانى املتوفى فى ١250ه� - ١8٤3م وال�سيخ 

حممد ر�سيد ر�سا املتوفى فى ١35٤ه�� - ١935م وغريهم مما كان لهذا املحيط العلمى والجتماعى الأثر البالغ 

فى تكوين �سخ�سيته ومنهاجه فى احلياة .

الإ�سالح الرتبوي: 

بعد عودة ابن بادي�س اإىل م�سقط راأ�سه ق�سنطينة �سنة ١332ه� - ١9١3م �رسع فى العمل الرتبوى وانتهج 

فى دعوتة منهًجا يوافق الفكر الإ�سالحى وكان منهجه فى الرتبية هو توعية الن�سء بالفكر ال�سحيح فال نتو�سع 

والتى  العلم  تلقيه  �سائدة حني  كانت  التى  التعليم  مناهج  وانتقد   ، فكرة �سحيحة  على  تربيته  واإمنا  العلم  فى 

كانت تهتم بالفروع والألفاظ فيقول " واقت�رسنا على قراءة الفروع الفقهية جمردة بال نظر ، جافة بال حكمة ، 

وراء اأ�سوار من الألفاظ املخت�رسة تفنى الأعمار قبل الو�سول اإليها " ومن ثم عمل على اإنقاذ اأطفال امل�سلمني 

و�سبابهم من هوة اجلهل والتخلف وطبق ذلك فى درو�س لل�سغار والكبار 

جهوده فى الإ�سالح الدينى والجتماعى:

لقد كان الإمام عبد احلميد بن بادي�س م�سلًحا وجمدًدا وزعيًما من زعماء النه�سة الفكرية 

ويقوم الإ�سالح الدينى والجتماعى عند ابن بادي�س على ثالثة حماور اأ�سا�سية:

املحور األول : يعد اأعالها وهو اإ�سالح عقيدة اجلزائريني عن طريق معرفة التوحيد وما ي�ساده من ال�رسك 

فغاية اإيجاد اخللق واإر�سال الر�سل هو التوحيد يقول اهلل تعاىل زب ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ رب )الذاريات 56(
املطهرة وفهم  النبوية  الكرمي وال�سنة  القراآن  ال�سحيحة من  العقيدة  التوحيد واأخذ  فالبد من معرفة 

ال�سلف ال�سالح لعقيدة التوحيد والتحذير من ال�رسك ومظاهره ومن بدعة التقليد .

علم  وانت�سار  الوحى  عن  النا�س  ابتعاد  هو  التوحيد  �سياع  اأ�سباب  اأهم  من  اأن  بادي�س  ابن  وبنّي 

الكالم بني العوام واتباع الفرق ال�سالة بالإ�سافة اإىل اجلمود الفكرى والركون اإىل التقليد والزعم 

بان باب الجتهاد قد اأغلق فى نهاية القرن الرابع اإىل قيام ال�ساعة فاأعر�س الطالب عن التفقه فى 

الكتاب وال�سنة وكتب الأئمة ب�سبب هذا اجلمود والزعم باأن باب الجتهاد قد اأغلق .

وراأى اأن منهج ال�سلف فى الرجوع اإىل القراآن هى ال�سبيل اإىل اخلروج والأوىل بالتباع من 

ت�سكيكات الفال�سفة وتعقيدات املتكلمني لقد )ب�سط القراآن عقائد الإميان كلها باأدلتها العقلية 

القاطعة( .
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لذلك ظهرت عنايته برتبية اجليل على القراآن وتعلم اأ�سول الدين وعقائدة من الآيات القراآنية 

والأحاديث النبوية .

أما املحور الثانى:  فيتمثل فى اإ�سالح العقول بالرتبية والتعليم وتكوين اأجيال قائدة فى اجلزائر تعمل 

على بعث نه�سة �ساملة تخرج بها من حالة اجلمود اإىل احليوية والن�ساط عن طريق تكوينه 

فكريًّا ونف�سيًّا.

العقول وف�ساد  لف�ساد  نتيجة  الأخالقى وهذا ميدان مهم وقد تدهور كثرًيا  الإ�سالح  الثالث:   املحور 

حتى  الأعمال  وتقومي  الباطن  بتطهري  الفرد  داخل  من  بالغة  عنايته  كانت  ولذلك  العقيدة 

ي�ستطيع الفرد تغيري ما بنف�سه لكى يغري اهلل ما به من �سوء عمٍل قال اهلل تعاىل : )ھ  ھ    ھ  ے   

ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ( .
بالأمة والرتبية  النجاة والتقدم والنهو�س  اأن هذا هو �سبيل  بادي�س  ال�سيخ عبد احلميد بن  هذا وقد اعترب 

ال�سحيحة يقول ابن بادي�س "اإمنا ينه�س امل�سلمون مبقت�سيات اإميانهم باهلل ور�سوله اإذا كانت لهم قوة، واإذا كانت 

لهم جماعة منظمة تفكر وتدبر وتت�ساور وتنه�س جللب امل�سلحة مت�ساندة فى العمل عن فكر وعزمية" .

جهودة العلمية واآثاره :

ف�رس ال�سيخ عبد احلميد بن بادي�س القراآن الكرمي كله خالل خم�س وع�رسين �سنة فى درو�سه اليومية كما 

�رسح موطاأ الإمام مالك خالل هذة الفرتة .

كما اأن اآثاره كانت عملية قبل اأن تكون نظرية فى كتاب اأو موؤلف فالأجيال التى رباها كانت وقود معركة 

حرب التحرير اجلزائريه ، واأن�ساأ املدار�س واهتم بها بل كانت من اأهم اأعماله وهو الذى يتوىل �سئون جمعية 

العلماء .

اإ�سهاماتة ال�سيا�سية :

مل تقت�رس اأعمال ابن بادي�س على الإ�سالحات الدينية والجتماعية والرتبوية ، بل امتد اإىل ال�سيا�سة فاأخذ 

يكتب فى املجالت واجلرائد يهاجم فرن�سا واأ�ساليبها ال�ستعمارية وي�رسح اأ�سول ال�سيا�سة الإ�سالمية فى جملة 

"املنتقد" ثم جملة "ال�سهاب" خلًفا ملجلة املنتقد التى حجبت وظلت ملًكا له .

ال�سيا�سية كافة من  التنظيمات  ي�سم  اإ�سالمى  اإىل موؤمتر  امل�ستمرة ، ودعا  بات�سالته  ال�سعبية  القاعدة  ويتفقد 

اأجل درا�سة ق�سية اجلزائر وا�ستجابت اأكرث التنظيمات ال�سيا�سية لدعوته واأ�سفر املوؤمتر عن املطالبة ببع�س احلقوق 

للجزائر وظل ابن بادي�س وفيًّا لأمته فى مواجهة ال�ستعمار خالل �سنوات ن�ساطه ال�سيا�سى املندرج فى ن�ساطه 

العام اإىل اأن توفى م�ساء الثالثاء 8 من ربيع الأول �سنة ١359 املوافق ١6ابريل ١9٤0 رحمه اهلل رحمة وا�سعة .

كل هذه الآثار خلدت ا�سمه واأكدت عظمة �سخ�سيته الفكرية وريادته فى النه�سة والتجديد والإ�سالح.



الوحدة الثانيةالتربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى الثانىالصف   األول  الثانوى40

تعد بنت ال�ساطئ منوذًجا رائًعا للمراأة الع�رسية امل�سلمة  ، ناق�س هذه العبارة فى �سوء درا�ستك ل�سخ�سيتها ؟  .1

اذكر العوامل التى اأثرت فى تكوين �سخ�سية بنت ال�ساطئ  .  .2

اذكر بع�س اإ�سهامات بنت ال�ساطئ العلمية واأثرها فى تكوين ال�سخ�سية امل�سلمة .  .3

ما القدرات العلمية التى كانت تتمتع بها بنت ال�ساطئ ؟  .4

ا منها  . كانت بنت ال�ساطئ تتمتع مبكانة علمية وعملية كبرية اذكر بع�سً  .5

ما املواقف التى اتخذتها بنت ال�ساطئ فى الدفاع عن الإ�سالم ؟  .6

كيف ت�ستفيد املراأة امل�سلمة من حياة بنت ال�ساطئ الفكرية والعلمية ؟  .7

اكتب مذكرة خمت�رسة عن ن�ساأة ال�سيخ عبد احلميد بن بادي�س .  .8

ما اأهم العوامل التى اأ�سهمت فى تكوين �سخ�سية ابن بادي�س ؟  .9

10. اذكر اأهم الإ�سالحات الدينية والجتماعية التى قام بها ابن بادي�س  .

11. ما الطريق الذى �سلكه ابن بادي�س لإ�سالح اأخالق اجلزائريني جمتمعة ؟

12. ابن بادي�س له اآراء قيمة دعا  اإليها فى ال�سحف واملجالت و�سح ذلك .

13. ما اأهم الآثار العلمية التى تركها ابن بادي�س ؟ 

الأن�شطة والتدريبات 4



من مظاهر التيسير 
فى اإلسالم

الوحدة 
الثالثة

نواجت التعلم :

فى نهاية الوحدة يتوقع اأن يكون الطالب 

قادًرا على اأن :

 ◈ يعدد  بع�ض مظاهر رحمة اهلل بعباده .                                                      

 يذكر الأدلة على رحمة الر�سول � ◈ .                                                      

يتعرف معنى ال�سعادة وحقيقتها فى الإ�سالم .                                                       ◈ 

يحدد العالقة بني الرحمة وال�سعادة .                                                       ◈ 

ي�ستنتج اأحكام احلج .                                                       ◈ 

يحدد ال�رشوط الواجبة فى اأداء فري�سة احلج .                                                       ◈ 

يحدد مظاهر تي�سري احلج .                                                       ◈ 

يحدد اآداب زيارة امل�سجد النبوى  .         ◈ 

يذكر مناقب املدينة املنورة . ◈ 

�سائر  على  النبوى  امل�سجد  ف�سل  ي�ستنتج  ◈ 

امل�ساجد.

مقدمة الوحدة :

واللطف  الرقة  تعنى  �سفة  الرحمة 

�سبحانه  احلق  اختارها  واملغفرة  وال�سفقة 

وتعاىل :�سفة لذاته ف�سمى نف�سه بالرحمن: 

�سفة  واختارها  النعم  بجالئل  املتف�سل  اأى 

لأفعاله ف�سمى نف�سه بالرحيم : اأى املتف�سل 

بدقائق النعم ، لذا كان من الدعاء يا رحمن 

عباده  وطالب   ، الآخ��رة  رحيم  ويا  الدنيا 

باإ�ساعة الرحمة بني خلقه بل طلب مراعاتها 

مع البهائم والهوام . 

وقد   ، والرحمة  الي�رش  دين  الإ�سالم 

واأوامره  ت�رشيعاته  التي�سري فى  جتلت مظاهر 

الرتاحم،  الإ�سالم على  ونواهيه، وقد حث 

وقد  الواحدة،  الأمة  اأبناء  بني  والتعاطف 

فى  الأعلى  املثل   � الر�سول  لنا  ���رشب 

تتوقف  ومل   ، املوؤمنني  مع  بالرحمة  ات�سافه 

عنا�رش  �سملت  بل  الإن�سان  عند  رحمته 

الكون كله .

 � بالر�سول  القتداء  اإىل  اأحوجنا  فما 

فنرتاحم ونتواد حتى ت�ستقيم اأمور حياتنا ، 

وتنه�ض اأمتنا.

لذا تتناول هذه الوحدة مظاهر التي�سري 

والرحمة فى �سرية الر�سول � ، وفى �رشيعة 

الإ�سالم .

املهارات :
4� حل امل�سكالت . 2� البحث.        3� التخطيط .   1� الت�سنيف .  

8� التلخي�ض . 7� الإبداع .   6� الربط .  5� ال�ستنتاج .  

دروس الوحدة :
1.رحمة اهلل بعباده 

2.اإلسالم والسعادة 
3.يسر اإلسالم فى احلج 

4.آداب زيارة املسجد النبوى .
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مقدمة:
ور�سولنا   ، القيم  تلك  لتوؤكد  اخلامتة  الر�سالة  وقد جاءت   ، واحلب  والت�سامح  الرحمة  دين  احلنيف  ديننا 

باملوؤمنني رءوف رحيم}   } � العزة  اأ�سمى معانيها فهو كما قال عنه رب  للرحمة فى  الكرمي كان جت�سيًدا 

)التوبة:  128(. وقوله تعاىل : { ک  ک  گ         گ  گ       گ   ربالأنبياء: : 107(  .

رحمـة اهلل بعبـاده  الدرس 
األول

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 
1. يتعرف بعض أسماء الله وصفاته )الرحمن - الرحيم 

- اللطيف( . 
2. ي���ت���ع���رف رح���م���ة ال���ل���ه ال���ك���ب���رى ب����إرس����ال خ�����امت املرسلني 

محمد �.

3. يدرك من الواقع بعض مظاهر الرحمة .
4. يتعرف أثر اإلميان بالقضاء والقدر فى حتقيق السعادة .

األهداف:

زب ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  رب   امللك: ١٤
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1. الرحمة: 
الرحمة �سفة من معانيها ال�سفقة ، واملغفرة اختارها اهلل �سفة لذاته ، وتعنى يف حقه تعاىل : اإي�سال اخلري 

والح�سان للخلق ف�سمى نف�سه بالرحمن واختارها �سفة لأفعاله ف�سمى نف�سه الرحيم لذا كان من الدعاء املاأثور 

:يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة 0  والرحمن تعنى : رحمة اهلل بخلقه موؤمنني وكافرين ، والرحيم تعنى : 

بينهم وجعلها مق�سًدا  فيما  الرحمة  باإ�ساعة  ، وقد طالب احلق عباده  الآخرة خا�سة  باملوؤمنني فى  اهلل  رحمة 

من مقا�سد ال�رشيعة ، ونحن فى �سلواتنا وفى فاحتة الكتاب ومع كل ب�سملة نردد � ب�سم اهلل الرحمن الرحيم 

� نكررها مرات ومرات   لترت�سخ فى النفو�ض ، وقد ثبت اأن القلوب العامرة بالرحمة وال�سفقة تثمر ال�سكينة 

والطماأنينة واأن املجتمع معها  يبنى على التاآلف والتعاطف ، بينما القلوب الغليظة يتمزق معها املجتمع وتتزلزل 

اأركانه وينت�رش معها البغى والظلم والعتداء على حقوق النا�ض. وقراأنا فر كتاب ربنا عز وجل كيف اأن املالئكة 

ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ       ۓ   ۓ   زب  ٹ  ٹ  بالرحمة   عليه  وتثنى  ربها  اإىل  تتو�سل 

ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ې    ې  ې  ى  ى   ائ   ائ     ەئ   
رب )غافر: 7(.

فرحمة اهلل تبلغ ما بلغ علمه حتى اأنها  ت�سيب النملة فى جحرها واحلوت فى البحر واجلنني فى بطن اأمه 

يقول  الر�سول الكرمي � :"جعل اهلل الرحمة مائة جزٍء فاأم�سك عنده ت�سعة وت�سعني جزًءا واأنزل فى الأر�ض 

جزًءا واحًدا فمن ذلك اجلزء ترتاحم اخلالئق حتى ترفع الفر�ض حافرها عن ولدها خ�سية اأن ت�سيبه " . وفى 

رواية اأخرى " اإن هلل مائة رحمة اأنزل منها رحمة واحدة بني اجلن والإن�ض والبهائم والهوام  فبها يتعاطفون وبها 

يرتاحمون وبها تعطف الوحو�ض على ولدها واأّخر ت�سعة وت�سعني رحمة يرحم به عباده يوم القيامة ". كل هذه 

املخلوقات ت�سملها الرحمة وكذلك علمه  ٹ ٹ زب ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  رب    )امللك: 14(

2. الرسول � الرحمة املهداة :
واإذا كانت مظاهر رحمة اهلل بالإن�سان كثرية ومتنوعة  فاإن اإر�سال الر�سل والأنبياء واإنزال الكتب ال�سماوية 

من مظاهر هذه الرحمة ، ونقف بك اأمام الر�سول الكرمي � � � بو�سفه اأهم مظهر لهذه الرحمة لنعرف اأثره فى 

زب ک  ک  گ         گ  گ       گ  رب )الأنبياء: 107( ، واإذا كنا  العاملني فقد نطق القراآن فى قوله ، ٹ ٹ 

نوؤمن باأن الإ�سالم ب�رشائعه وتعاليمه واآدابه عني الرحمة فاإن النبى الكرمي � يعد التج�سيد العملى فى القول والفعل 

والتطبيق لهذا الدين الذى ل يت�سح فى اأوامره ونواهيه اإل بالرحمة .  ٹ ٹ زب ھ  ھ  ے  ے  

ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  رب )التوبة: 128(.

وقد و�سف اهلل عز وجل هدى النبى � فى الدعوة لقوله تعاىل :  زب پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ  رب )اآل عمران:  15٩(  ول �سك اأن �سريته � مليئة مب�ساهد تدل على رحمته التى فتح اهلل بها القلوب واأحيا 
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بها النفو�ض ، مثل بال�ساب الذى طلب من الر�سول � الإذن بالزنا فقال له الر�سول �: " اأتر�ساه لأمك ؟ ، 

قال : ل ، قال : كذلك النا�ض ل ير�سونه لأمهاتهم ،  قال : اأتر�ساه لأختك ..... وهكذا يجيب فى كل مرًة 

حتى اأخرج الرغبة من نف�سه ثم دعا له .

� وفى كل  النبى  الرحمة فى �سلوك  النا�ض بهذه  اأح�ض  الدعوة وقد  الرحمة فى   هذا منهج من مناهج 

اأنها فقدت ما معها من دراهم ، واأنها  جارية تبكى في�ساألها فيعرف   � مواقفه فذات يوم راأى ر�سول اهلل 

تاأخرت فى عودتها فيذهب معها لي�سرتى لها فت�سكو له خ�سيتها العودة والتعر�ض لعقاب َمْن بالبيت ، فيذهب 

معها ليو�سلها وهكذا يقول موجًها ال�سيدة عائ�سة " يا عائ�سة اإن اهلل رفيق يحب الرفق ويعطى على الرفق ما ل 

يعطى على ما �سواه " فا�ستطاع النبى � برفقه وحكمته امتالك قلوب النا�ض اإنها الرحمة وال�سفقة و�سعة ال�سدر 

التى فتحت مغاليق القلوب وا�ستطاعت اأن ت�ستوعب خمتلف الطبائع والأجنا�ض وعندما  قيل له يا ر�سول اهلل 

ادع على امل�رشكني قال � : " اإنى مل اأبعث لعاًنا"0 

و هكذا كان قلب ر�سول اهلل � و هكذا كانت حياته مع النا�ض ، ما غ�سب لنف�سه قط ، ول �ساق �سدره 

ب�سعفهم الب�رشى ، ول احتجز لنف�سه �سيًئا من اأغرا�ض احلياة ، بل اأعطاهم كل ما ملكت يداه فى �سماحة ندية، 

وو�سعهم حلمه و بره و عطفه ووده الكرمي ، و ما من واحد منهم عا�رشه اأو راآه اإل امتالأ قلبه بحبه ، نتيجة ملا 

اأفا�ض� من نف�سه الكبرية الرحيبة .

أمثلة من مظاهر رحمة النبى :
 1. عندما كان يعلم النبى )�( اأ�سحابه و ي�سدر ذلك بقوله )اإمنا اأنا لكم مبنزلة الوالد اأعلمكم ، فاإذا اأتى 

اأحدكم الغائط فال ي�ستقبل القبلة  ول ي�ستدبرها ( )اأخرجه اأبو داوود( .

 2. كان ل ياأتيه اأحد اإل وعده و اأجنز ما كان عنده ) البخارى(.

 3. اأتاه رجل فكلمه فجعل ترتعد اأع�ساوؤه فقال له : )هون عليك فاإنى ل�ست مبلك ، اإمنا اأنا ابن امراأة من 

قري�ض كانت تاأكل القديد.

ال�سعيف  فيهم  فاإن  فليخفف  بالنا�ض  اأحدكم  �سلى  اإذا  ويقول  بالنا�ض  راأفة  �سالته  فى  يخفف  كان   .4  

وال�سقيم وذا احلاجة 

 5. كان يختار الأي�رش من الأمور ، تقول عائ�سة -ر�سى اهلل عنها- : ) ما ُخريرِّ ر�سول اهلل ما بني اأمرين اإل 

اأخذ اأي�رشهما ما مل يكن ، كان اأبعد النا�ض منه (.

 6. كان ياأمر اأ�سحابه بالي�رش وال�سماحة فى تبليغ الدين ويقول:)ب�رّشوا ول تنّفروا، و ي�رّشوا ول تع�رّشوا(.

ى اأ�سحابه بالرفق فى التعامل مع النا�ض فهم َحَملة هذا الدين والذين يبلغون �رشع اهلل تعاىل.  7. كان ُيو�سِ
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1. اذكر بع�ض مظاهر الرحمة التى تلم�سها بحوا�سك وميتلئ الكون بها من حولك . 

2. من مظاهر رحمة اهلل بعباده اإر�سال الر�سل والكتب ال�سماوية . و�سح ذلك .

3. اثبت بالأدلة اأن الر�سول الكرمي ـ � ـ رحمة للعاملني .

4. اذكربع�ض مظاهر رحمة اهلل        � فى عامل احليوان . 

5. ر�سخ القراآن ملعانى الرحمة فى اآياته ... اذكر بع�ض الأمثلة لهذا الرت�سيخ من كتاب اهلل. 

6.  فى ال�سرية النبوية �رضب لنا الر�سول اأمثلة عديدة لرحمته . اذكر مثاًل منها .

الأن�شطة والتدريبات 1
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مقدمة :  

ملا كان املوؤمن ماأموًرا بالإخال�ض فى العبادة ، وملا كان القلب حماًل لهذا الإخال�ض كانت عناية الإ�سالم 

الروؤية  القلب عن  لأنها حتجب  ؛  والآثام  املعا�سى  ارتكاب  من  به وحذرنا  والعناية  بتعهده  فاأمرنا   ، بالقلب 

ا تنعك�ض  وتف�سده ، ٹ ٹ زب ڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  رب    )املطففني: 14( وعلمنا اأن للقلب اأمرا�سً

على �سلوك امل�سلم كاحل�سد والغل والكرب والرياء ، ووجب على امل�سلم اأن يعاجلها ويتخل�ض منها بالذكر ومعرفة 

م�سري احلا�سدين واملتكربين واملرائني ، كما علمنا اأن �سالمة العقيدة فى اهلل متعلقة ب�سالمة القلب واأن ال�سعادة 

تنبع من داخل الإن�سان .

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

1. ي��ت��ع��رف م��ع��ن��ى ال���س���ع���ادة وح��ق��ي��ق��ت��ه��ا وم����ا مي��ك��ن حت��ق��ي��ق��ه م��ن��ه��ا فى 
احلياة .

2. يتوصل إلى طريق السعادة .
3. يذكر صوًرا من الواقع للسعادة  .

4 . يحدد العالقة بني الرحمة والسعادة .
5. يستنتج أثر االميان بالقضاء والقدر فى سعادة اإلنسان .

األهداف:

اإلســالم و السعـادة  
الدرس 
الثانى

زب ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  رب        )ال�سعراء: 62(
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مفهوم  السعادة : 

واإذا كان الإن�سان ي�سعى دائًما اإىل ال�سعادة بالبحث الدائم عما هو اأجمل ، والعمل مل�ستقبل اأف�سل لتحقيق 

حاجاته ال�رشورية ، ولو كلفه الكثري فقد اختلفت املفاهيم فى مفهوم  ال�سعادة فالبع�ض يراها فى الغنى وتكوين 

الرثوات ال�سخمة، ومنهم من يراها فى ال�سلطة والإدارة ، ومنهم من يراها فى اللذة اأو الإباحية العامة دون 

اإعطاء اأى اعتبار للقيم الدينية والأخالقية ، ومنهم من يراها اإذا جنح الإن�سان فى اجلمع بني اأنواع احلياة الثالثة: 

الروحية واملادية والعقلية فى �سوء العقيدة والقيم الإ�سالمية وهو ما عرف بالتقوى : 

من هنا يظهر قدر التحلى بالتقوى والرحمة فى اأنها ت�سل ب�ساحبها اإىل اجلنة " الراحمون يرحمهم الرحمن"  

ارحموا من فى الأر�ض يرحمكم من فى ال�سماء "

العالقة بني السعادة والرحمة :        

    وقد جعل اهلل القلب اخلاىل من الرحمة ُعر�سة للحرمان من رحمة اهلل فقد دخل الأقرع بن حاب�ض على 

ر�سول اهلل � ، وهو يقبل احل�سن واحل�سني فقال :" اأتقبلون �سبيانكم واهلل اإن ىل ع�رشة من الولد ما قبلت اأحًدا 

منهم" ، فقال له الر�سول �  "وماىل وقد نزع اهلل الرحمة من قلبك  من ل يرحم ل يرحم " .

وقد اأكد الر�سول � على التم�سك بالرحمة ملا فيها من خري واإح�سا�ض بال�سعادة  فقال " ارحموا  ترحموا 

واغفروا ُيغفر لكم " لن توؤمنوا حتى تراحموا قالوا : كلنا رحيم يا ر�سول اهلل  قال : " اإنه لي�ض برحمة اأحدكم 

�ساحبه ولكنها رحمة النا�ض رحمة العامة " .

ْبى فظلت تبحث عنه فلما وجدته احت�سنته بحنان و�سفقة  وفى م�سهد موؤثر لمراأة فقدت ولدها فى ال�سَّ

فقال ر�سول اهلل � :اأترون هذه املراأة طارحة ولدها فى النار؟ قالوا :ل . قال هلل اأرحم بعباده من هذه بولدها.

التكليفات الشرعية تبنى على التيسير :

ال�رشعية  فالتكليفات   ، ال�سماوى  الت�رشيع  فى  ا  اأي�سً الرحمة  هذه  فقد جتلت  بعباده  رحيًما  اهلل  كان  واإذا 

التى  الإ�سالم اخلم�سة  اأركان  فبالتاأمل فى  الرحمة  الي�رش والتي�سري ، وهذا مظهر من مظاهر  فى جمملها مبناها 

بنى عليها الإ�سالم جند الرحمة والتي�سري اأبرز ما مييزها . فالدخول اإىل الإ�سالم  يكون بكلمة ينطق بها الل�سان 

يوافقها القلب وهى ال�سهادتان ي�سبح بها م�سلًما واإذا  تاأملنا ال�سلوات اخلم�ض جند اأن �رشط ال�سالة  الطهارة ، 

فاإذا عدم املاء كان التي�سري وكانت الرحمة بالتيمم من احلدث الأ�سغر اأو الأكرب ، فاإذا  دخلنا لل�سالة وعجزنا 

عن القيام ملر�ض اأو ل�سبب �سلى قاعًدا فاإن مل يتمكن فعلى جنبه اأو على ظهره وهذه مظاهر من التي�سري �رشعها 

اهلل لعباده فاإذا كانت  الزكاة ومل ميلك املزكى ن�سيبًا فال زكاة  عليه فاإذا جئنا للحج وهو على القادر امل�ستطيع 

فمن مل ميلك اأ�سباب ال�ستطاعة والقدرة �سقط عنه احلج0 

وكان الر�سول كما حكت ال�سيدة عائ�سة ما ُخريرِّ بني اأمرين اإل اختار اأي�رشهما  ما مل يكن اإثًما فاإن كان اإثًما 
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كان اأبعد ما يكون عنه ٹ ٹ زب ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ    رب  )البقرة: 185( ، وكان يردد 

دائما � " ي�رشوا ول تع�رشوا وب�رشوا ول تنفروا ".

من مظاهر رحمة الله بعباده : 
زب ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ                  الكون ليكون خادًما لالإن�سان يقول تعاىل  1 .ت�سخري 

ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  رب )البقرة: 21(، فلو تاأملنا 
مظاهر رحمة اهلل بعباده فى الكون من حولنا لوجدنا اأن كل �سيء يحيط بالإن�سان من هواء وحيوان ونبات 

جاء خلدمة الإن�سان حتى يحقق معنى اخلالفة على الأر�ض وما هى اإل مظاهر  من رحمة اهلل بعباده.

2. البالء والبتالء من مظاهر رحمة اهلل يقول تعاىل : زب ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  رب  )العنكبوت: 2:3( ، فال�سدق وال�سرب 
نتجا من البالء والفتنة وهى درجات عالية فى الآخرة يرحم اهلل بها املوؤمنني.

وُيْحرم  اإليها  الو�سول  من  فُيمنع  واأهداف  اأ�س�ياء  ت�حق�يق  الإن�س�ان  يتم�نى   : العطاء  عني  ال�حرم�ان   .3

ويكت�سف بعدها اأن هذا املنع  كان قمة العطاء وكان فيه الرحمة ؛ لأن اهلل الذى يعلم الغيب يعلم اأن حتقيق 

ما يتمناه الإن�سان فى هذا ال�سيء لي�ض فى �ساحله لذا  ٹ ٹ زب پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ ڤ 

)البقرة: 216(. 

واإذا كانت الرحمة والتقوى من اأبواب ال�سعادة التى يحر�ض الكثريون على التحلى بهما فاإن هناك بابا 

اآخر من اأبواب ال�سعادة وهو الإميان والت�سليم بق�ساء اهلل وقدره ،  لأن املوؤمن معهما يدرك اأنه ل يقع فى ملك 

اهلل اإل ما فيه اخلري، في�سّلم بذلك وي�سعد له فيعي�ض هاينء البال مرتاح القلب . 

القضاء والقدر وعالقته بالسعادة :
فهيا معا عزيزى الطالب / ندخل هذا الباب ونتعرف على اأثر الإميان بالق�ساء والقدرة فى حتقيق ال�سعادة، 

اإىل �رشاء  ال�سقاء ، وتغيري احلال من نعماء  البالء  ، وحلول  اإل فى حالة نزول  ُيذكر غالًبا  فالق�ساء والقدر ل 

وبالتاأمل له جند اأن فيه الدللة على وا�سع علمه وقدرته ورحمته ال�ساملة واأنه مل يخلق الأ�سياء جزافا . ٹ ٹ 

زب  ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   رب ، ٹ ٹ زب حت  خت              مت  ىت  يت        رب والتاأمل فى اختالف النا�ض لوًنا وحجًما 
ا يعلم اأن لكل مظهر من هذه املظاهر حكمة واأنها مثار �سك لدى البع�ض  وعقاًل وفهًما ورزًقا و�سحة ومر�سً

ويقني عند اآخرين .

واإذا كانت الأجرام ال�سماوية ت�سري بنظام دقيق ل يتخلف فالإن�سان ي�سري بنظام حمكم دقيق وكل ما فى 

الكون ي�سري ح�سب تقدير اهلل ، ول �سك اأن هناك من وراء ما يتعر�ض له الإن�سان من اأمور مقدرة عليه قد ل 

توافق هواه ، ولكنها ت�سري بعلم اهلل ذلك اأن ما يجب اأن يوؤمن الإن�سان به اأن اهلل خلقه لعبادته ولختباره ، واهلل 
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�سبحانه  وتعاىل ل ت�رشه ذنوب املذنبني ول تنفعه طاعة الطائعني اإل اأنه اأراد اأن يخترب اإميان العبد ومدى احتياجه 

 ، الدنيا والآخرة   اأمور  اإليه فى جميع ت�رشفاته واأحواله من  املختلفة واأنه حمتاج  الفنت  اأمام  حلفظه، وع�سمته 

وليبني له مدى افتقاره له  بدليل كرم اهلل معه وهو جنني َخَلق له �سمًعا وب�رًشا وقلًبا ليدرك اأن كل �سىء ُخِلق له 

بقدر وحكمة ليدوم له الف�سل وي�رشف عنه العذاب. 

واملوؤمن الواثق باهلل يدرك اأن قدر اهلل فى الكون ل ي�سدر اإل عن علم وحكمة 0 لذا يرى اأنه اإذا �ساقت 

عليه الدنيا مبا رحبت اأيقن اأن اهلل اأراد له اخلري فال ي�سجر ول يحزن واإمنا ي�سرب ويعلم اأنه ماأجور على �سربه واإن 

اأقبلت عليه الدنيا باخلري اأدرك اأنه فى اختبار وي�سع فى ح�سابه قوله تعاىل  زب ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  

وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ  رب  )احلديد: 23( وقول ر�سول اهلل � "واعلم اأن ما اأ�سابك 
مل يكن ليخطئك وما اأخطاأك مل يكن لي�سيبك".

الإميانى  القلبى  بالقدر ، فوجد احلال  ال�سحيحة ، ووجوب الإميان  العقيدة  له فى كتابه و�رشعه  لذا ر�سم 

وعلم اأن القدر مرتبط ب�سفات اهلل وامل�سيئة وله حكمة ، لذا اأمرنا ال�سارع احلكيم األ نخو�ض فى القدر واإذا ذكر 

القدر فام�سكوا وقد اجتهد العلماء فى هذه امل�ساألة وملا علم ال�سحابة من النبى �  اأن م�سيئة اهلل قدرت اأن يكون 

اأنا�ض  فى اجلنة واآخرون فى النار � �ساألوه : فلم العمل  ؟ فقال : "اعملوا فكل مي�رش مل خلق له:"  مبعنى اأن عملهم 

�سيكون وفق قدر اهلل وحتى ل يت�رشب الياأ�ض هنا وحتى نفهم قوله : ٹ ٹ زب ېئ  ىئ     ىئ  ىئ          ی  ی  یی     رب، 

فالإن�سان مي�رش ملا خلق له لي�ض م�سريا مبعنى اأنه ل اإرادة له ، ول اختيار ، ولي�ض مبختار مبعنى الختيار املطلق ل 

�سلطان هلل على قلبه وم�سيئته. بل اإن كال من اجلرب املطلق والختيار املطلق باطل ، فاجلرب طعن فى الت�رشيع ونفى 

م�سيئة اهلل طعن فى التوحيد . والأخذ بالأ�سباب واجب والعتقاد فيها �رشك . لذا قال : النبى � " احر�ض على 

ما ينفعك وا�ستعن باهلل" ، والعبد فاعل ومنفعل ؛اأى هو يفعل فعله ويخلق اهلل ما اأراده ، فمثال : العبد مهتٍد واهلل 

هداه  والعبد م�سلٍّ و�سائم واهلل اأقامه بني يديه ووفقه لل�سوم طاعة له.

اإ�س�رائيل واهلل اأخ�رج�ه كم�ا قال :  زب جئ  حئ  مئ   � وبنى  وف�رعون خ�رج فى ط�ل�ب مو�س�ى 

ىئ  يئ  رب ، واهلل ل يظلم عباده اأبًدا بل ل يحا�سبهم اإل على ما �سدر منهم ،  ول يهلكون اإل بذنوبهم ، ولو 
عذب اأهل �سماواته واأر�سه لعذبهم وهو غري ظامل لهم ، ولو رحمهم لكانت رحمته خرًيا لهم من اأعمالهم  

ٹ ٹ زب ىئ  ی    ی  ی  ی     جئ   حئ  مئ  ىئ   رب من هنا ندرك اأثر الإميان بق�ساء اهلل وقدره 
للنف�ض  الر�سا  �سيتحقق  حتما  كان  وقدرته  وتوفيقه  اهلل  بيد  اأنه  دام  ما  الأمر  اأن  يدرك  يوم  لأنه  املوؤمن  لدى 

وال�سعادة، ويتحرك فى هذا الكون مبعيته هلل وعونه ويدرك اأن الإرادة الإلهية معه تاأييد وتوفيق : 

لذا عندما نعود لل�سرية ونرى اأبا بكر � وهو فى غار ثور مع الر�سولملسو هيلع هللا ىلص والكفار يحيطون بهما حتى 

كادوا اأن ينالوا منهما " طماأن  �ساحبه : ما ظنك باثنني اهلل ثالثهما ل حتزن اإن اهلل معنا " وكذلك مع مو�سى 
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الأن�شطة والتدريبات 2

�  عندما خرج فرعون بجنوده واأو�سك اأن يلحق بهم وقالوا يا مو�سى : اإنا ملدركون ٹ ٹ زب ڀ   ڀڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  رب، فاهلل القوى القادر مع العبد عندما يلجاأ اإليه ؛ لأنه عندئذ يلقى اأحداث احلياة مبعية اهلل 
وقوته ،  وراأينا ر�سول اهلل � يعجب من اأمر املوؤمن ويقول : " عجبا لأمر املوؤمن اإن اأمره كله خري اإن اأ�سابته 

�رشاء �سكر فكان خريا له واأن اأ�سابته �رشاء �سرب فكان خري له".

واإذا كانت القدرة الإلهية غري حمدودة فى الكون واأن كل �سىء ي�سري ح�سب قدرة اهلل واأنه ل يوجد �سىء 

يخرج عن اإرادته فالعمل بالأ�سباب مطلوب ؛ لأنها تنفيذ ل�سنة ر�سول اهلل � مع العتقاد اأن الأ�سباب ل تعمل 

بذاتها ، واإمنا هى اأي�سا باإرادة اهلل .. لذا كان امل�سلم هو ال�سعيد بحق ؛ لأنه يركن فى حركته و�سعيه وفق الإرادة 

العليا واأنه ي�سعىبقدرة احلكيم العليم القادر .

1. للنا�ض حول مفهوم ال�سعادة روؤى ونظرات .... اذكر ما تعرفه من هذه الروؤى .

2. �سعادة امل�سلم تنبع من قلبه  . و�سح ذلك .

3. الر�سا بالق�ساء والقدر اأ�سا�ض ال�سعادة لدى املوؤمن  .ا�رضح كيف يتحقق ذلك . 

4. الي�رض والتي�سري �سمة من �سمات الت�رضيعات الإ�سالمية اكتب اأمثلة تدلل بها على هذه احلقيقة .

5. "البالء والبتالء �سنه اهلل فى الكون " و�سح اأثرهما فى حياة امل�سلم . 

6. ما العالقة بني ال�سعادة وال�سرب على القدر ؟ 

7. كيف يكون الإميان بالقدر بابًا من اأبواب ال�سعادة ؟  

8. )كل ما يقع فى الكون بتقدير اهلل واإرادته ( هذه احلقيقة تعترب مدخاًل اإميانيًا لل�سعادة و�سح ذلك .
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فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

1. يعلم أن التيسير سمة من سمات الشريعة .

ي�����ج�����ر ع�����ل�����ى ص�����اح�����ب�����ه امل�������زي�������د من  ي������������درك أن اجل��������������دال   .2

التكليفات .

3. يتعرف شروط احلج والعمرة عن الغير.

4. يتعرف بعضا من فقه احلج وأركانه  .

5. يتعرف نسك احلج .

6. يحدد األحكام اخلاصة باحلج  .

7 . يؤمن مبشروعية احلج

األهداف:

يسـر اإلسـالم فى احلـج
الدرس 
الثالث

مقدمة:
اإن ال�رشيعة الإ�سالمية فى اأركانها وفى �سعائرها وتعاليمها تقوم على  الي�رش والتي�سري  ، فالتي�سري مق�سد من 

مقا�سدها  . وبنظرة تاأملية لأركان الإ�سالم من �سالة ، و�سيام  ، وزكاة ، وحج جند اأن التي�سري �سمة من �سماتها 

َخ�ض التى منحها اهلل لعباده عند املر�ض وفى ال�سفر وعند عدم القدرة وال�ستطاعة  .  وذلك من خالل الرُّ
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فى  الإلهية  الأوامر  فقد جاءت  التي�سري  مظاهر  بع�ض  معا  لنلم�ض  احلج  الطالب/  عزيزى  نتناول  هنا  من 

زب ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   ٹ ٹ    املعنى   تلح على هذا    � الر�سول  واأحاديث  القراآنية  الن�سو�ض 

ٴۇ   ۋ    رب  ،  )اإن هذا الدين متني فاأوغل فيه برفق فاإن املْنبتَّ ل اأر�سا قطع ول ظهرا اأبقى ( وتقول ال�سيدة 
عائ�سة � ر�سى اهلل عنها � ما ُخري ر�سول اهلل � بني اأمرين اإل اختار اأي�رشها ما مل يكن اإثًما فاإن كان اإثًما كان اأبعد 

النا�ض عنه ".

وعلى الرغم من اأن احلج ركن من اأركان الإ�سالم فقد فر�سه اهلل على القادر امل�ستطيع واأعفى منه غري القادر 

وغري امل�ستطيع والذى ل ميلك الأ�سباب املادية وعندما اأخرب الر�سول �  امل�سلمني باأن اهلل قد فر�ض عليهم احلج 

و�ساأل �سائل اأفى كل عام يا ر�سول اهلل ف�سكت حتى قالها ثالًثا فقال ر�سول � : " لو قلت نعم لوجبت وملا 

ا�ستطعتم " ثم قال: " ذرونى ما تركتكم فاإمنا هلك من كان قبلكم بكرثة �سوؤالهم واختالفهم على اأنبيائهم فاإذا 

اأمرتكم ب�سىء فاأتوا منه ما  ا�ستطعتم واإذا نهيتكم عن �سىء فدعوه " )رواه م�سلم( . وهذه قمة الرحمة ونحن 

نلم�ض اليوم ما يعانيه احلاج مع الزدحام فلو اأجابه الر�سول �  لكانت امل�سقة وفى احلديث نلم�ض اأن اأى اأمر 

من اأوامر الر�سول علينا اأن نوؤدى منه ما ا�ستطعنا ، بينما فى النواهى فالواجب النتهاء عن اأى نهى �سدر ، ومن 

ه على امل�سلم البالغ القادر امل�ستطيع والذى ميلك نفقته  مظاهر التي�سري اأي�سا فى احلج اأن من �رشوط فر�سيته َق�رشْ

ونفقة عياله حال حجه ومل يفر�ض على الفور بل �سمح بتاأخريه كما راأينا من مظاهر التي�سري اأنه �سمح فى بع�ض 

خ�ض وباملوافقة فى كل �سوؤال يطرح عليه من ال�سحابة يقول له �سائل حلقت قبل اأن اأذبح فيقول  �سعائره بالرُّ

افعل ول حرج  ، طفت قبل احللق فيقول افعل  ول حرج ، وهكذا مل ي�ساأله اأحد عن فعل من اأفعال احلج اإل 

وقال له افعل ول حرج . ومل َيْحِرم املراأة التى فاجاأها احلي�ض اأن متار�ض اأعمال احلج عدا الطواف بالبيت.

ومن مظاهر التيسير :
اأيام  كل  مبكة  البقاء  املتعجل  احلاج  بلزم  فلم  عليه  اإثم  فال  يومني  فى  تعجل  من  اأن  التي�سري  مظاهر  ومن 

الت�رشيق.

ا ل ُبْرء منه  ، اأجاز ال�سارع اأن يحج عنه وليه اأو اأحد  ا مر�سً ومن مظاهر التي�سري اأن من مات اأو كان مري�سً

من امل�سلمني ب�رشط اأن يكون حج عن نف�سه حج الفري�سة .

واإليك عزيزى الطالب : بع�ض التف�سيل عن احلج عن الغري ورد قول النبي� " حج عن اأبيك واعتمر " ملن 

�ساأله اإن اأبى �سيخ كبري ل ي�ستطيع احلج ول العمرة ... وفى حديث اآخر �ساألته اأمراأة يا ر�سول اهلل " اإن اأبى مات ومل 

يحج اأفاأحج عنه قال " لو اأن على اأبيك دينا اأكنت قا�سيته اإن دين اهلل اأول بالق�ساء ". ويوؤخذ من هذين احلديثني 

اأنه يجوز اأن يحج امل�سلم اأو يعتمر عن اأبيه اأو اأمه اأو اأى م�سلم ب�رشط اأن يكون قد حج عن نف�سه حج الفري�سة .

مفهوم احلج:
احلج لغة : الق�سد ، و�رشًعا : الق�سد اإىل بيت اهلل احلرام مبكة خا�سة لأداء عبادة مفرو�سة فى اأوقات معلومة 

واأماكن حمدودة .
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ويتحدد فى هذه املنا�سك اأركان وواجبات وم�ستحبات يجب مراعاتها :

  . الإفا�سة  .2-ط��واف  الإح��رام  نية   -1  : فى  الأرك��ان  وتتمثل  احلج  يبطل  احلج  من  فوات ركن   : األركان 

3-ال�سعى بني ال�سفا واملروه  . 4-الوقوف بعرفة وهو ركن احلج الأكرب ففى احلديث " احلج عرفة "  .

الواجبات : بفوات واجب يجب ذبح �ساة فاإن مل يجد �سام ع�رشة اأيام ) ثالثة فى احلج و�سبعة بعد الرجوع  ملن 

مل يكن من مكة( فاإن مل يقدر اأطعم عن كل يوم م�سكيًنا .

واأبرز هذه الواجبات : 

1. الإحرام من امليقات .

2. طواف القدوم

3. الوقوف بعرفة من بعد زوال ال�سم�ض يوم التا�سع اإىل غروب ال�سم�ض .

4. املبيت مبزدلفة .

5. املبيت مبنى ليال الت�رشيق ) احلادى ع�رش والثانى ع�رش والثالث ع�رش من ذى احلجة  (.

6. رمى اجلمار .

7.احللق اأو التق�سري .

8. طواف الوداع .

٩. الرتتيب يوم النحر .

10. اأن يكون ال�سعى بعد الطواف .

11. اجلمع بني املغرب والع�ساء مبزدلفة .

ومن اأحكام احلج اختيار نوع الن�سك  وهى: 

الإفراد : اأن يحرم باحلج وحده ، ويظل مبالب�ض الإحرام حتى التحلل الأ�سغر )الأول( .

التمتع:اأن يحرم بالعمرة فى اأ�سهر احلج ثم بعد فراغه ميكث متحلاًل ثم يحرم باحلج يوم الثامن من ذى  احلجة 

مبكة من م�سكنه.

القران:اأن يحرم باحلج والعمرة مًعا ويطوف لهما طواًفا واحًدا وي�سعى �سعًيا  واحًدا وميكث حمرًما حتى ينحر 

هديه . 

الأن�شطة والتدريبات 3

1.ما املق�سود باحلج ؟ وكيف ميكن لنا اعتباره مظهًرا من مظاهر الرحمة الإلهية ؟ 

2. ما ال�رضوط الواجبة فى اأداء فري�سة احلج ؟ 

3. احلج ركن من اأركان الإ�سالم اخلم�سة يقوم على الي�رض والتي�سري. و�سح ذلك . 

4. ما حكم  احلج عن الغري  وما �رضوطه ؟ 
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فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

1. يتعرف سبب تسمية املدينة املنورة بهذا االس��م بعد 
دخول الرسول إليها.

2. يتعرف مناقب املدينة املنورة  وسبب تفضيلها على 
غيرها من البالد .

3. يدرك أهمية املسجد فى املدينة.
4. يذكر فضل املسجد النبوى على سائر املساجد. 

5. يحدد آداب زيارة املسجد النبوى .

األهداف:

 آداب زيــارة املسجـد النبوى
الدرس 
الرابع

مقدمة : 
ما من مكان تهفو اإليه النف�ض وت�ستاق اإليه مثل مدينة ر�سول اهلل تلك البقعة التى ت�سمت فى اجلاهلية بيرثب من 

الترثيب واملعاتبة لت�سري للمدينة املنورة مكانة عظيمة فى قلوب امل�سلمني بف�سل انتقال الر�سول الكرمي اإليها  ،  فماذا 

تعرف عن املدينة ؟

مسجد الرسول �
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تعد املدينة ُمَهاَجر ر�سول اهلل و�سحابته وقد جاءت باختيار اهلل لها لأنها حوت قلوبا اإميانية ن�رشت هذا 

اأن  الكرمي ومل يق�رشوا حلظة واحدة حتى  الر�سل  الذين ن�رش اهلل بهم دعوته ووقفوا مع  الأن�سار  الدين فكان 

الر�سول دعا لهم ومتنى اأن يكون واحدا منهم  .

لقد علم ال�سلف ال�سالح قدر مدينة ر�سول اهلل  �  فراأينا الإمام مالك ل ي�سري فى طرقاتها منتعاًل خ�سية اأن 

يطاأ بنعله مكانا وطاأه ر�سول اهلل � بقدمه.

هذه املدينة �سهدت امل�ساهد والغزوات "  بدًرا ، واأحًدا ، واخلندق وغريها " وظهر فيها �سفوة امل�سلمني 

واكت�سب م�سجدها ال�رشف فجعله اأحد امل�ساجد الثالثة التى ت�سد اإليها الرحال كما قال ر�سول اهلل � " ل ت�سد 

الرحال اإل اإىل ثالثة م�ساجد: امل�سجد احلرام وم�سجدى هذا وامل�سجد الأق�سى"  واأ�سبح املوت فى املدينة اأُمنية كل 

موؤمن �سادق حلديث ورد " من ا�ستطاع اأن ميوت فى املدينة فليمت فاإنها ل تنفى اإل خبثها" .

القربات وقد درج  واأعظم  الطاعات  اأف�سل  الأنام من  �سيدنا حممد خري  زيارة  املناقب كانت  واأمام هذه 

امل�سلمون بعد اأداء منا�سكهم على التوجه اإىل مدينة الر�سول � ودار هجرته التى دعا لها بقوله " اللهم اجعل 

 ما جعلت مبكة من الربكة وقوله : اللهم حبب اإلينا املدينة كحبنا مكة اأو اأ�سد " .
ْ
ْعَفى باملدينة �سِ

الأنوار  م�ساهدة  على  الزيارة  هذه  اأداء  فى  يحر�سون  وعمرتهم  حجهم  فى  امل�سلمني  اأن  كيف  وراأينا 

الربانية والفيو�سات القد�سية وال�ستمتاع بالرو�سة ال�رشيفة وال�سالة ما �ساء اهلل اأن ي�سلى فيها وفى كل بقعة من 

احلرم.

فى طريق الزيارة : 
اإىل  الطريق  � طول  اهلل  ر�سول  �سيدنا  على  وال�سالم  ال�سالة  من  يكرث  اأن  الزيارة  ق�سد هذه  ملن  وينبغى 

امل�سجد الكرمي واأن يدخل املدينة فى اأدب وخ�سوع وتوا�سع واأن ي�ست�سعر عظمة من هو قادم عليه ، وجالل 

منزلته � واأنه الذى ا�سطفاه موله واأنقذ به الب�رشية  من ال�ساللة وهدى به من اجلهالة وجعل طاعته من طاعة 

اهلل �سبحانه ،  ٹ ٹ زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ    رب.

االستعداد للتحية :
ينبغى للزائر اأن يتطهر ويتحلى باأجمل الثياب ا�ستعداًدا للزيارة املرجوة والتحية الواجبة ثم يدخل امل�سجد 

فى وقار و�سكينة �سائاًل اهلل املغفرة والرحمة وال�سالة ويوؤدى حتية امل�سجد .

زيارة النبى عليه الصالة والسالم فى روضته باملدينة: 
املدينة  حرم ر�سول اهلل �  ودار هجرته ومهبط وحيه حرمها ر�سول اهلل �  كما حرم �سيدنا اإبراهيم � 

م مكة واأنا اأحرم مابني لبتيها" .  مكة املكرمة فقال : " اللهم اإن اإبراهيم حَرّ

اأعلى  ار م�سجده واملرابطون فى حرمه متى ا�ستقاموا و�سلحوا كانوا  واأهل املدينة جرية ر�سول اهلل وُعمَّ



الوحدة الثالثةالتربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى الثانىالصف   األول  الثانوى56

النا�ض قدرا، يقول ر�سول اهلل � : "ل يريد اأحٌد اأهل املدينة ب�سوء اإل اأذابه اهلل فى النار ذوب الر�سا�ض اأو ذوب 

امللح فى املاء"  .

فضل املسجد النبوى الشريف : 
امل�سجد النبوى اأحد امل�ساجد الثالثة التى بنَيّ الر�سول � ف�سلها " �سالة فى م�سجدى هذا اأف�سل من األف 

�سالة فيما �سواه اإل امل�سجد احلرام ،  و�سالة فى امل�سجد احلرام اأف�سل من مائة األف �سالة فيما �سواه " وجعله 

احلرام  امل�سجد  ثالثة م�ساجد  اإىل  اإل  الرحال  ت�سد  اأحد امل�ساجد الثالثة التى التى ت�سد الرحال اإليه لقوله " ل 

وم�سجدى هذا وامل�سجد الأق�سى "  .

زيارة الروضة الشريفة : 
م رجله اليمنى كما هى ال�سنة فى دخول امل�ساجد ويقول " ب�سم اهلل  عند دخول الزائر امل�سجد متطهًرا ُيقدرِّ

وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل اللهم اغفر ىل ذنوبى وافتح ىل اأبواب رحمتك ، ثم ياأتى الرو�سة ال�رشيفة 

في�سلم على النبى �   فيقف قائال : ال�سالم عليك يا ر�سول اهلل ال�سالم عليك يا نبى اهلل ال�سالم عليك يا خرية 

ور�سوله  اهلل  عبد  اأنك  واأ�سهد  اهلل  اإل  اإله  ل  اأن  اأ�سهد  وبركاته  اهلل  النبى ورحمة  اأيها  عليك  ال�سالم  اهلل  خلق 

قد بلغت الر�سالة واأديت الأمانة ون�سحت الأمة وجاهدت فى اهلل حق جهاده �  ، وعلى اآلك واأزواجك 

وذريتك و�سلم ت�سليًما كثرًيا ،  ثم يتنحى قليال اإىل اليمني في�سلم على اأبى بكر ال�سديق � قائال :  ال�سالم عليك 

يا اأبا بكر ال�سديق �سفى ر�سول اهلل و�ساحبه فى الغار جزاك اهلل عنا وعن اأمة ر�سول اهلل �  خرًيا ،  ثم يتنحى 

نحو اليمني قلياًل وي�سلم على عمر�  قائال : ال�سالم عليك يا عمر الفاروق ورحمة اهلل وبركاته جزاك  اهلل عن 

اأمة حممد � خرًيا ،  ثم ين�رشف .   

الأن�شطة والتدريبات 4

اذكر ما تعرفه عن �سكان املدينة قبل هجرة النبى � ، وماذا  فعل الر�سول بعد هجرته اإليها  ؟  .1

للمدينة مناقب وخ�سائ�ض اأخذتها بعد هجرته � اإليها .   .2

ل ت�سد الرجال اإل اإىل ثالثة م�ساجد ... اذكر هذه امل�ساجد مبينا ف�سل ال�سالة فى كل منها .   .3

ما الآداب التى يجب اأن يراعيها الزائر مل�سجد النبى � ؟  .4

ا من ماآثرهم .  لالأن�سار واملهاجرين ف�سل عظيم. اذكر بع�سً  .5

للم�ساجد اأثرها فى بناء العقيدة . و�سح كيف مت هذا مب�سجد الر�سول � .  .6

7. ما ف�سل م�سجد ر�سول اهلل � ؟ وما الآداب التى يجب اأن تراعى فى زيارة  رو�سته ؟
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مقدمة :

زب ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   رب )البقرة: ٢٠١:٢٠٢(

الدرس 
األول

األهداف:

قال رسول الله �
متسكتم بهما: كتاب الله وسنة نبيه(

التربية الدينية اإلسالمية
الوحدة األولى

الصف   األول  الثانوى

الفصل الدراسى الثانى

الدرس 
الثالث

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

األهداف:

 )البقرة: ٤٣ (

التربية الدينية اإلسالمية
الوحدة األولى

الصف   األول  الثانوى

الفصل الدراسى الثانى

الدرس 
الثانى

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

األهداف:

  ٹ  ٹ   ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

الوحدة األولى
التربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى الثانى

الدرس 
الرابع

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

األهداف:

مقدمة :

     
 ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی
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من خالل قراءتك وفهمك لآليات األولى فى الدرس. كيف ترد على من يحرمون التنعم واالستمتاع مبا أنعم الله 
على الناس ؟

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

اذهب إلى مكتبة املدرسة ، واطلب بعض كتب التفسير املوجودة بها ، واقرأ تفسير قوله تعالى " زب ک  گ  
گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    رب املائدة: ٨٧  ثم دوِّن ما فهمته حول هذه اآلية واعرضه على زمالئك.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

الدنيا مزرعة اآلخرة الدرس 
األول

Ñ .الدنيا ال قيمة لها إذا لم تكن لها صلة باآلخرة

Ñ .الدنيا سبيل اإلنسان إلى اآلخرة

Ñ  اإلن��س��ان خ��ل��ق ف��ى احل��ي��اة ال��دن��ي��ا ل��ع��م��ارة األرض واس��ت��خ��راج
خيراتها.

Ñ . لإلنسان أن يستمتع مبا أحله الله من الطيبات

تذكر أن:

من خالل قراءتك وفهمك للعالقة بني الدنيا واآلخرة اكتب بعض األفكار التي تساعد في احملافظة على مدرستك 
ووطنك.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ن�شاط1

ن�شاط2

ن�شاط3
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اكتب مقترحاتك لكيفية محاسبة اإلنسان نفسه.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

اكتب بحًثا عن اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب ، وكيف كان يحاسب نفسه .

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ن�شاط4

ن�شاط5
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البيوع فى اإلسالم
الدرس 
الثانى

Ñ  ال��ب��ي��ع وال���ش���راء ي��خ��ض��ع��ان ألح��ك��ام ش��رع��ي��ة ي��ج��ب أن
ُتراعى وإال وقع االنسان في احلرام .

Ñ 0 املعامالت الربوية محرمة فى اإلسالم
Ñ  ال����غ����ش ف����ي ال���ب���ي���ع وال������ش������راء وم������ا ي����ق����اس ع���ل���ي���ه���م���ا  ف��ي

املعامالت حرام يخرج املسلم من دائرة اإلميان 0

Ñ  ا م��رع��ي��ة ل���و ال���ت���زم امل��س��ل��م��ون ب��ه��ا ل��س��اد�������ً ل��ل��ب��ي��ع وال����ش����راء آداب
التراحم بينهم 0

Ñ  ال��ت��ط��ف��ي��ف ال ي��ق��ت��ص��ر ع��ل��ى ال��ب��ي��ع وال����ش����راء وإمن�����ا ي���دخ���ل فى
املعامالت اإلنسانية.

تذكر أن:

من خالل قراءتك وفهمك ملوضوع البيوع في اإلسالم وضح املسار الشرعي للبيع والشراء حتى نتجنب الوقوع 
في احلرام.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

من خالل كتاب فقه السنة أو الفقه امليسر. اقرأ ما كتب حول البيوع في اإلسالم موضًحا اإلطار اخللقي الذي 
حدده اإلسالم 0

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ن�شاط1

ن�شاط2
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أصر أبو بكر الصديق � على محاربة مانعى الزكاة رغم إقرارهم بإقامة الصالة. وضح األسباب التي دفعته 
لذلك مستعينا بأحد كتب السيرة ، واكتب ملخًصا ملا توصلت إليه فيما يلى:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ابحث في املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي عن اآليات التى تتحدث عن الربا ، واعرضها على زمالئك ، 
وناقش معلمك فيما تشتمل عليه من أحكام.

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

سورة املطففني من السور التي تعرضت لنوع من الغش . اختر أحد التفاسير ، ووضح هذا النوع مبينا مصير 
أصحابه .

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ن�شاط3

ن�شاط4

ن�شاط5
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 الزكاة ومصارفها
الدرس 
الثالث

Ñ  ال������زك������اة ل���ي���س���ت إن�����ق�����اص م������ال امل�����زك�����ي وإمن��������ا ت���ط���ه���ي���ر ل��ه
وتزكيه للنفس 0

Ñ 0 الزكاة حتصن املال وحتفظه من التلف

Ñ 0 املستحقني للزكاة ثمانية أصناف
Ñ  .الزكاة لو أديت بجميع أنواعها الختفى الفقر من العالم

تذكر أن:

ن�شاط1

ن�شاط2

ن�شاط3

ن�شاط4

اذكر بع�ض الآداب التى يجب اأن يتحلى بها املزكي لتكون زكاته مقبولة . 

.................................................................................................................................................   

..................................................................................................................................................   

ما راأيك فيمن يخرج الأموال الكثرية للأجانب والأباعد ويرتك الأقارب يت�ضورون جوعا وحاجة ؟  

.................................................................................................................................................         

..................................................................................................................................................   

 ملاذا كانت �ضدقة ال�رس اأف�ضل من �ضدقة العلن ؟ 

.................................................................................................................................................          

..................................................................................................................................................   

�ضدقة ال�رس دليل على ح�ضن العقيدة و�ضح ذلك.

.................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................   

ن�شاط5

ملاذا غلَّظ ال�ضارع عقوبة مانع الزكاة ؟

..................................................................................................................................................
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ن�شاط6

ن�شاط7

ن�شاط8

ن�شاط9

  لو اأدى امل�ضلمون زكاة اأموالهم ما بقي فقري اأو جائع يف بلد امل�ضلمني . و�ضح ذلك. 

.............................................................................................................................................   

..............................................................................................................................................   

اأحد املت�ضولني فى الطرق وو�ضائل املوا�ضلت وبني ما يح�ضل عليه عامل فقري  قارن بني ما يح�ضل عليه  

يف�ضل العمل مع الك�ضب الي�ضري ، ثم اذكر اأيهما - يف نظرك - اأف�ضل ؟ وملاذا ؟  

.......................................................................................................................................         

.......................................................................................................................................             

 اأجاز دار الإفتاء امل�رسية التربع واإخراج زكاة املال اإىل امل�ضت�ضفيات التي تعالج الفقراء ، فتحت اأي �ضنف 

من اأ�ضناف الزكاة جاءت الإجازة .

....................................................................................................................................            

يرى كثري من العلماء اأن اإخراج الزكاة يف بناء امل�ضاجد ل يجوز ، فلماذا ؟ 

............................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................   

ن�شاط10

ن�شاط11

 يتكا�ضل الكثريون يف زمننا عن اإخراج الزكاة . وجه ر�ضالة تو�ضح لهم مدى حرمة ذلك .

................................................................................................................................................

لو اأخرج م�ضلمو العامل زكاة املعادن  والركاز ملا راأينا فقرًيا يف دولة اإ�ضلمية . 

       ) اأ ( ما الو�ضائل التي ميكن اأن ندفع بها هوؤلء نحو اإخراج الزكاة ؟ 

       )ب( ما دور و�ضائل الإعلم يف حتريك م�ضاعر امل�ضلمني نحو اإخراج الزكاة ؟

      )جـ( اأداء الزكاة واإخراجها يعود على املجتمعات بال�ضعادة يف الدنيا والفوز يف الآخرة. و�ضح ذلك.

................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................   
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الدرس  الرسول � قائًدا
الرابع

Ñ . � الله تعالى أمرنا بالتأسي بالنبي 
Ñ  التأسي بالرسول � يعني أن نأخذ من حي�ات�ه و أخالقه 

و تصرفاته على قدر طاقتنا. 
Ñ  التأسي بالنبي � في أمور اإلدارة و القيادة يعنى مالحظة 

طريقته �  و أساليب قيادته و محاولة االسترشاد بها .

Ñ   ل���ل���ق���ي���ادة م����ق����وم����ات ي���ج���ب ال���ت���م���س���ك ب���ه���ا و م���ن���ه���ا ال����ش����ورى 
واجلرأة و الصدق. 

Ñ  للقيادة أسًسا، منها إمي��ان القيادة مبا تدعو إليه و حتليها 
ب���ال���ص���ب���ر و إي����ج����اد ال���ث���ق���ة ب����ني ال����ق����ي����ادة و امل����ق����ودي����ن و م��ع��رف��ة 

إمكانات من يتعامل معهم .

تذكر أن :

اأ�ضطر  اأن جناح الأعمال الكبرية وراءه قيادة ناجحة .  اكتب من خلل  قراءتك لهذا املو�ضوع خم�ضة  ثبت 

تو�ضح من خللها كيف جنح الر�ضول � يف املجتمع املدين فى بناء دولة .

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ا�ضتعن ب�ضبكة املعلومات الدولية واكتب بحًثا عن معنى القيادة يف الفكر العلمي، وخل�ض فيما يلى اأهم عنا�رسه.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ن�شاط1

ن�شاط2
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األف مايكل هارت كتاب بعنوان العظماء  مائه واأعظمهم " حممد بن عبد اهلل " . ابحث مع زملئك مب ا�ضتحق 

الر�ضول الكرمي هذه املكانة ؟

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

راجع املكتبة املدر�ضية م�ضتخدما اأحد كتب ال�ضرية واكتب كيف خطط الر�ضول للهجرة من مكة للمدينة .

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ما غزا ر�ضول اهلل غزوة اإل وخطط لها . اكتب كيف جنح الر�ضول يف حتقيق الن�رس يف غزوة بدر وغزوة اخلندق .

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ن�شاط3

ن�شاط4

ن�شاط5

ملقومات القيادة عند ر�ضول اهلل اأ�ض�ض تعتمد على العقيدة وبعد النظر والثقة بالنف�ض.

 راجع املكتبة مبينا اأبرز هذه املقومات واأثرها.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ن�شاط6
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تدريبات على الوحدة الأوىل

�1  اذكر اأمثلة للأعمال التى تقوم بها فى الدنيا وتتقرب بها اإىل اهلل. 

�2  من و�ضائل حتقيق العدل الجتماعي اإخراج الزكاة وتفعيل ال�ضدقات يف املجتمع . اكتب م�ضتعينا باملكتبة كيف 

حقق اخللفاء الرا�ضدون ذلك .

الفقر ومن  اإح�ضاء عددي ملن هم حتت م�ضتوى  العامل مع عمل  ت�ضنيف مل�ضلمي  بالإنرتنت يف عمل  ا�ضتعن    �3

و�ضلوا اإيل حد الرثاء الفاح�ض  .

�4   كيف يكون اإخراج جزء من املال با�ضم الزكاة �ضبًبا يف منائه ل انتقا�ضه ؟ 

�5   مينع البع�ض اإخراج الزكاة بدعوى اأنهم يدفعون ال�رسائب للدولة .. فبم ترد عليهم ؟ 

�6   راعى ال�ضارع احلكيم مبداأ العدالة يف اإخراج الزكاة بتلك الأن�ضبة التى حددها .. و�ضح ذلك ؟

�7  ما الذي اأراده املرتدون عن الإ�ضلم بعد انتقال الر�ضول � اإىل الرفيق الأعلى يف �ضاأن الزكاة ؟

�8  يقول الر�ضول � اإن اهلل افرت�ض يف اأموال الأغنياء ما يفي حاجة الفقراء . اكتب بحًثا تو�ضح فيه اأ�ضباب الفقر 

يف بلد العامل الإ�ضلمي . 

اأحد  راجع  والجتماعي.  والقت�ضادي  الع�ضكري  امل�ضتوى  على  القيادة  اأ�ضاليب  يف  مرجًعا  اأ�ضبح  الر�ضول   �9

الكتب مبكتبتك اأو بالرجوع للإنرتنت واذكر �ضورا من هذه الأ�ضاليب .

                        



الوحدة 
اإلسالم منارة العلمالثانية

التربية الدينية اإلسالمية
الوحدة الثانية

الصف   األول  الثانوى20
الفصل الدراسى الثانى

مقدمة:

الدرس 
األول

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

األهداف:

  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث 

ا يلتم�س فيه علًما �سهل اهلل له طريًقا اإلى اجلنة  ً قال ر�سول  �

الوحدة الثانية
التربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى الثانى
29

مقدمة

الدرس 
الثالث

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

األهداف:

الوحدة الثانية
التربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى الثانى
25

الدرس 
الثانى

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

األهداف:

التربية الدينية اإلسالمية
الوحدة الثانية

الصف   األول  الثانوى34
الفصل الدراسى الثانى

الدرس 
الرابع

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

األهداف:
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كيف يرتبط العلم يف االإ�سالم بخدمة النا�س واالنتفاع به يف اأعمال اخلري ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

العـلـم الدرس 
األول

Á  اإلس������ام اه���ت���م  ب��ال��ع��ل��م ف���ي أول آي�����ات ن���زل���ت ب��ال��ق��رآن 
الكرمي إذ خاطب الله الرسول بقوله : " اق��رأ باسم 
رب��ك ال���ذي خلق خلق اإلن��س��ان م��ن علق اق���رأ ورب��ك 

األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما لم يعلم " .

Á  .التعليم بالقلم مطلق يشمل علوم الشريعة وعلوم احلياة كلها 
Á . اإلسام رفع من شأن العلم والعلماء 
Á . الله جعل األمة اإلسامية أمة علم وتعلم

تذكر أن :

كيف يكون العلم دعامة الدولة الع�رصية ؟ اكتب خم�سة اأ�سطر يف هذا املو�سوع.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ادخل على االإنرتنت ، وا�ستخرج اأربع اآيات ت�سري اإىل العلوم الطبيعية والعلوم الفلكية والريا�سية والطبية  .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ن�شاط1

ن�شاط2

ن�شاط3
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اذكر كيف تكون العناية بالعلوم الدينية اأداة نفع لالإن�سانية وو�سيلة لدعم احلق؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ادخل املكتبة واأح�رص اأحد كتب احلديث ، وا�ستخرج اأربعة اأحاديث تدل على ف�سل العلم والعلماء ، ثم اكتبها.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ا�ستعر اأحد كتب التف�سري من املكتبة واقراأ ما ُكتب حول االآية الكرمية " اإمنا يخ�سى اهلل من عبادة العلماء " فاطر 28 واكتب 

ما ا�ستفدته من تف�سري االآية الكرمية .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ن�شاط4

ن�شاط5

ن�شاط6

ن�شاط7

زب ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ   ہ   الروم  �سورة  تعاىل يف  اهلل  قال 

ھ  ھ  ھرب اقراأ ما كتب عنها يف كتب التف�سري املتاحة لك ثم بني من خالل قراءاتك دور علوم احلياة 
الدنيا وعلوم االآخرة يف خدمة الدين وتو�سيح حقائقه.

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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ناق�س مع زمالئك كيف يكون التفكري العلمي مفتاح احلياة ال�سحيحة للم�سلم ، ثم اكتب ما تو�سلت اإليه من 

خالل املناق�سة ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ادخل على االإنرتنت وا�ستخرج خم�س اآيات من القراآن الكرمي تاأمر بالنظر والتدبر واكتبها و�سورها واأرقامها ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

يف القراآن الكرمي اإ�سارات خمتلفة اإىل العلوم الطبية يف )�سورة املوؤمنون( افتح امل�سحف عليها ، ثم اذكر االآيات 

واأرقامها وحاول اأن تكتب من خاللها االأطوار املختلفة للجنني وا�ستعن ببع�س كتب التف�سري.

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط8

ن�شاط9

ن�شاط10
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اإلســالم واحلضارات األخرى الدرس 
الثانى

Á  ا م�����ن احل������ض������ارات ف�����ي ال���ق���دمي������ً  ال����ع����ال����م ق�����د ش���ه���د أل������وان
واحلديث ولم يشهد حضارة مثلى لبناء مجتمع أفضل 

كحضارة اإلسام .
Á  احلضارة في مفهومها األخص " هي مجموعة العلوم

واملعارف واألنظمة التي تساعد اإلنسان على الرقي 
والتقدم .

Á  احل��ض��ارة تشمل ج��وان��ب امل��ع��ارف املختلفة التي تسهم في 
بناء احلياة اإلنسانية كالثقافة الدينية والعلوم الكونية والنظم 

السياسية واالجتماعية وغير ذلك .
Á  احل�����ض�����ارة اإلس����ام����ي����ة ش���م���ل���ت ج����وان����ب امل�����ع�����ارف امل��خ��ت��ل��ف��ة 

وب���رزت على غيرها م��ن احل��ض��ارات األخ���رى ف��ق��ادت العالم 
لفترات طويلة .

تذكر أن:

اذكر ملاذا كانت احل�سارة االإ�سالمية دينية علمية ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

لفت القراآن الكرمي نظر امل�سلم اإىل ما يف الكون من اأ�رصار. اذكر االآية تدل على ذلك .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ا�ستعن مبعجم األفاظ القراآن الكرمي وحدد اآية تدل على ا�ستخالف اهلل لالإن�سان يف االأر�س واكتب ما ي�ستفاد 

منها .

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط1

ن�شاط2

ن�شاط3
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ملاذا رف�س االإ�سالم حياة الرهبنة  وا�ستبدل بها عمارة االأر�س ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ادخل على االإنرتنت ، وابحث عن تعريفات للح�سارة ثم للح�سارة االإ�سالمية ، ثم دون ما تالحظه وتختاره.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

حاول اأن تكتب الفرق بني ح�سارة االإ�سالم واحل�سارات االأخرى ، وما الذي تقرتحه لنه�سة امل�سلمني من جديد؟ 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ادخل على الإنرتنت واجمع ما ُكتب عن جابر بن حيان يف نقاط ودونها ؟ 

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

ن�شاط4

ن�شاط5

ن�شاط6

ن�شاط7
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اجمع - من خالل االإنرتنت - جهود اأبي الريحان البريوين .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ارجع اإىل املكتبة واجمع معلومات عن اأبرز ما برع فيه علماء امل�سلمني يف جمال ال�رصيعة واأبرز ما برعوا فيه يف 

جمال العلوم التجريبية .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ادخل على االإنرتنت وابحث عن اأ�سباب تخلف العامل االإ�سالمي عن ركب احل�سارة احلديثة .

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ن�شاط8

ن�شاط9

ن�شاط10
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من آداب طلب العلم الدرس 
الثالث

Á  من أحد أسباب النهضة العلمية الهائلة لدى املسلمني دعوة
الدين إلى طلب العلم.

Á  ال�������ق�������رآن ال����ع����ظ����ي����م ف����ج����ر ي����ن����اب����ي����ع ال����ع����ل����م واحل�����ك�����م�����ة ف������ي األم������ة
اإلسامية . 

Á  رس��ول الله � علم ال��ن��اس كما علمه الله علًما جامًعا 
ال نظير له في التاريخ كله كًما وكيًفا وتنويًرا وتبصيًرا.

Á  املسلمني بتوجيه نبيهم � حرصوا على طلب العلم واجلد 
فيه بأمانة وإخاص ، والصبر على طلبه وحمل تبعاته ألنه 

يَْعِدُل اجلهاد في سبيل الله تعالى بأدب وتواضع .

تذكر أن:

�سع عالمة ) √ ( اأمام العبارة ال�سحيحة وعالمة ) X ( اأمام العبارة اخلطاأ فيا يلي :-

1- اأ�ساف علماء امل�سلمني اإىل العلوم والفنون الكثري و�سبقوا بها العامل كله.                )      (

2- اجتهد امل�سلمون كثرًيا يف العلوم الفكرية والفل�سفية واأهملوا العلوم العملية التطبيقية كالطب والهند�سة . )        (

3- ال يوجد تعار�س بني الدين احلق والعلم ال�سحيح.                  )      (

 اخرت االإجابة ال�سحيحة فيما يلي :- 

كتاب " احلاوي يف الطب " للعامل الطبيب 

جـ -  ابن طفيل ب - حممد بن زكريا الرازي   اأ - ابن �سينا  

 اذكر حديًثا �رصيًفا حث فيه ر�سول اهلل � على طلب العلم .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط1

ن�شاط2

ن�شاط2
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اأكمل ما ياأتي : 

يرتبط العلم يف االإ�سالم بخدمة ..............................................................................................

من االآداب التي يجب اأن يتمتع بها العِامل  :

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 ملاذا يحث الر�سول الكرمي � النا�س على طلب العلم ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 ملاذا اختار �سليمان بن داود عليهما ال�سالم العلم عندما ُخري بني العلم واملال وامللك؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

 ابحث يف االإنرتنت عن كتاب يتحدث عن اآداب املتعلم والعامل ثم دون ما فهمته من هذا الكتاب ، واعر�سه 

على زمالئك ؟

..........................................................................................................................: الكتاب  ا�سم 

اأهم ما تعلمته منه : ................................................................................................................

..........................................................................................................................................    

............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................

ن�شاط4

ن�شاط5

ن�شاط6

ن�شاط7
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 من اآداب العلم التوا�سع ، اكتب كيف تتحقق هذه ال�سفة فى الطالب وفى االأ�ستاذ ؟

االأ�ستاذ : .................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

الطالب : .................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ا�ستعن بكتاب اإحياء علوم الدين لالإمام اأبي حامد الغزايل وابحث فيه عن اآداب العامل واملتعلم وخل�س ما قراأته ؟ 

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 ابحث يف االإنرتنت عن ق�سة مو�سى مع اخَل�رصِ وّدون ما قراأته عن التوا�سع يف �سبيل طلب العلم ثم اعر�سه 

على زمالئك .

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

ن�شاط8

ن�شاط9

ن�شاط10

ن�شاط11

دار بني  الذي  40( واكتب احلوار   –38( االآيات  النمل عن  �سورة  التف�سري وابحث يف  ببع�س كتب  ا�ستعن 

�سليمان وبني جنوده وما الذى ت�ستفيده من هذه الق�سة ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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من اآداب طلب العلم ح�سن اخللق.  ابحث يف االإنرتنت عن حديثني للر�سول عليه ال�سالة وال�سالم يدالن على 

ذلك وا�ستخرج منهما ما ت�ستفيده يف حياتك .

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

اذكر يف نقاط حمددة ما تعلمه مو�صى من م�صاحبته للخ�ضرِ ؟

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 ما الذي تفهمه من �سفة االمتثال والعمل يف طلب العلم بالن�سبة للطالب واالأ�ستاذ ؟

...........................................................................................................................................

.............................................................. .................................................... .......................

ن�شاط12

ن�شاط13

ن�شاط14
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من العلماء العرب   الدرس 
الرابع

Á  ال��ع��ل��م��اء امل��س��ل��م��ني  مت��ي��زوا  ب��ال��دأب وال��ت��ع��ب ف��ي حتصيل العلم 
والتفرغ  له.

Á  م��ن ال��ع��ل��م��اء املسلمني م��ن رح���ل ف��ي سبيل ط��ل��ب ال��ع��ل��م وهجر
األهل والديار واألموال.

Á  ال����دك����ت����وره ع���ائ���ش���ة ع���ب���د ال���رح���م���ن " ب���ن���ت ال���ش���اط���ئ " ك��ان��ت 

من���وذًج���ا ف���ري���ًدا ل��ل��م��رأة امل��س��ل��م��ة ف��ي ع��امل��ن��ا امل��ع��اص��ر وك����ان لها 
الكثير من اإلسهامات العلمية املفيدة لإلسام وألمتها.

Á  اإلمام املصلح املجدد الشيخ عبد احلميد بن باديس استطاع
بعلمه وإخاصه أن يجدد ألمته أمر دينها.

تذكر أن:

اذكر - يف نقاط حمددة - العوامل التي اأثرت يف تكوين �صخ�صية بنت ال�صاطئ ؟

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

 كيف متكنت بنت ال�ساطئ من احل�سول على الدرجات العلمية ؟

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

 لقد تبواأت الدكتورة عائ�سة عبد الرحمن الكثري من املنا�سب العلمية ، دون ما تعرفه عنها ؟

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

 لقد اأ�سهمت الدكتورة عائ�سة عبد الرحمن  بالكثري من املوؤلفات العلمية يف جمال احلياة اكتب خم�سة اأعمال ؟

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

ن�شاط1

ن�شاط2

ن�شاط3

ن�شاط4
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ن�شاط5

ن�شاط6

ن�شاط7

ن�شاط8

�سع عالمة ال�سواب ) √ (  اأمام ال�سواب اأو عالمة ) X ( اأمام اخلطاأ فيما يلى :

 -  قدمت الدكتورة عائ�سة عبد الرحمن ما يربو على االأربعني كتاًبا من املوؤلفات العلمية  والتحقيقات.   )            (

-  تنوعت موؤلفات بنت ال�ساطئ ما بني كتب الريا�سيات والكيمياء والطبيعة .                                    )          (

- منح بنت ال�ساطئ حفظ القراآن الكرمي عمًقا وات�ساًعا جعلها بحق النموذج والقدوة للمراأة امل�سلمة يف 

الع�سـر احلا�رص                                                                                                                )          (

- مل تهتم بنت ال�ساطئ يف كتاباتها مبعاناة املراأة .                                                                                        )             (

- تزوجت بنت ال�ساطئ ال�سيخ اأمني اخلويل فكان نعم الزوج املوؤثر يف حياتها العلمية          )          (

 دون يف كرا�صتك اإ�صهامات بنت ال�صاطئ الإ�صالحية ثم اكتب يف نقاط اأهم هذه الإ�صهامات.

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

 اكتب بطاقة تعريف بعبد احلميد بن بادي�س  ؟

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................

بطاقــة تعريـف

........................... ........................... ......................................

........................... ........................... ......................................

........................... ........................... ......................................

اذكر العوامل التي اأ�سهمت يف تكوين �سخ�سية عبد احلميد بن بادي�س ؟

........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
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ما طريق الرتبية ال�سحيحة والنهو�س باالأمة يف راأي ابن بادي�س ؟

........................... ........................... ........................... ........................... ..........................

........................... ........................... ........................... ........................... ..........................

........................... ........................... ........................... ........................... ..........................

اكتب ما تعلمته من درا�سة �سخ�سية عبد احلميد بن بادي�س ؟

........................... ........................... ........................... ........................... ..........................

........................... ........................... ........................... ........................... ..........................

........................... ........................... ........................... ........................... ..........................

ن�شاط9

ن�شاط10
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تدريبات على الوحدة الثانية

�1 اأكمل ما ياأتي : قال ر�سول اهلل �سلى اهلل علية و�سلم " من يرد اهلل به خرًيا .....................

�2  �سع عالمة )√(  اأمام العبارات ال�سحيحة وعالمة  ) x ( اأما العبارة اخلطاأ فيما ياأتي :

)       ( 1- القراآن الكرمي واحلديث يدعوان ذكور االأمة فقط اإىل التعليم.     

2- للن�ساء دور يف احلركة العلمية االإ�سالمية منذ ع�رص ال�سحابة وقدوتهن جميًعا اأم املوؤمنني عائ�سة ر�سي اهلل 

)        ( عنها.              

)       ( 3- العلم الديني جزء من الدائرة العلمية الكبرية .       

)       ( 4- رغب االإ�سالم يف طلب العلم وحتمل امل�ساق واإخال�س النية يف طلبه.     

)       ( 5- ميكن الأي حقيقة علمية اأن ت�سطدم مع االآيات القراآنية.      

 )        ( 6- كان الر�سول ي�ستخدم جميع الو�سائل التعليمية من اأجل النهو�س بالعلم ون�رصه.   

7-  اإن التقدم واالزدهار الذي �ساحب احل�سارة االإ�سالمية اقت�رص تاأثريه على البالد االإ�سالمية فح�سب.

 )         (           

8- هناك اآيات واأحاديث كثرية حتث على طلب العلم ومتجد العلماء وتف�سلهم على �سائر الب�رص . 

 )         (           

�3  من خالل قراءتك ملو�سوع العلم كيف حتارب االأمية ؟ 

�4  ا�ستعر معجم األفاظ القراآن اأو احلديث من مكتبة املدر�سة ثم دون كم مرة وردت كلمة العلم وم�ستقاتها يف 

املعجم ؟

�5  اكتب ما ا�ستفادته اأوربا من امل�سلمني يف حتقيق نه�ستها العلمية .

�6  ابحث يف املكتبة واالإنرتنت ملاذا اهتم امل�سلمون بنقل الرتاث القدمي عن طريق الرتجمة وخل�س ذلك يف خم�سة 

�سطور  ؟

�7  يقول ر�سول اهلل � :" ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب "، قال رجل "يا ر�سول اهلل اإن الرجل 

يحب اأن يكون ثوبه ح�سًنا ونعله ح�سًنا " ، قال " اإن اهلل جميل يحب اجلمال ، الكرب بطر احلق وغمط النا�س "

- ما �سفات طالب العلم التى اأ�سار اإليها احلديث؟
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 - هل اهتمام الطالب بح�سن مظهره واأناقته يتنافى مع التوا�سع الذى اأمر به االإ�سالم  ؟ وملاذا ؟

- ما الفرق بني الهيبة والكرب ؟

ن معناها وبني  �8  اذهب اإىل مكتبة املدر�سة وا�ستعر اأحد كتب التف�سري واقراأ تف�سري االآية 37 من �سورة ) ق ( ثم دوِّ

عالقتها باآداب طلب العلم .

�9   اأكمل ما ياأتي :

 ........................ ........................ وتذوق  اللغة  بادي�س يف  ابن  بن عا�سور  الطاهر  ال�سيخ حممد  لقد حبب 

وكيفية التخل�س من اال�ستعمار ........................ و ........................

�10  ما االإ�سالح الرتبوي الذي قام به ابن بادي�س ؟



من مظاهر التيسير فى اإلسالم
الوحدة 

الثالثة

التربية الدينية اإلسالمية
الوحدة الثالثة

الصف   األول  الثانوى42
الفصل الدراسى الثانى

مقدمة:

 { باملوؤمنني رءوف رحيم} .

األول

ً

األهداف:

زب ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  رب   الملك: ١٤

الوحدة الثالثة
التربية الدينية اإلسالمية

الفصل الدراسى الثانى
51

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن : 

األهداف:

الدرس 
الثالث

مقدمة:

التربية الدينية اإلسالمية
الوحدة الثالثة

الصف   األول  الثانوى46

الفصل الدراسى الثانى

مقدمة :  

)املطففني: 14( ٹ ٹ 

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

األهداف:

الدرس 
الثانى

التربية الدينية اإلسالمية
الوحدة الثالثة

الصف   األول  الثانوى54
الفصل الدراسى الثانى

فى نهاية هذا الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن : 

األهداف:

الدرس 
الرابع

مقدمة : 

مسجد الرسول 
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رحمة اهلل بعباده الدرس 
األول

ال��ش��ري��ع��ة اإلس���ام���ي���ة ت���ق���وم ف���ي م��ب��ن��اه��ا ع��ل��ى ال��رح��م��ة و  ٭
العبادات بأركانها اخلمس تقوم علي اليسر والتيسير 0

ال���رس���ول � مي��ث��ل ف��ي س��ل��وك��ه وح��ي��ات��ه من��وذج��ا عملًيا  ٭
لإلسام وعلى املسلمني التأسي به 0

السعادة التي يبحث عنها الناس في الرضا والقناعة  ٭
والصبر على القضاء ألن املؤمن السعيد هو الذي يؤمن 

بأن كل شىء في الكون يجري بتقدير الله 0

الله ف��رض احل��ج علي املسلمني ويسر مناسكه وجعله بابًا  ٭
من أبواب الرحمة بالعباد 0

لزيارة الروضة الشريفة آداب يجب مراعاتها 0 ٭

تذكر أن:

اذكر بع�ض مظاهر الرحمة التي تلم�سها بحوا�سك وميتلئ الكون بها من حولك.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

من مظاهر رحمة اهلل بعباده اإر�سال الر�سل والكتب ال�سماوية .و�سح ذلك ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

اثبت بالأدلة اأن الر�سول الكرمي � رحمة للعاملني .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط1

ن�شاط2

ن�شاط3

من م�ساهداتك لربنامج عامل احليوان .اذكر م�سهدا متثلت فيه رحمة اهلل بهذا العامل.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط4
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خ القراآن ملعاين الرحمة يف اآياته . اذكر بع�ض الأمثلة لهذا الرت�سيخ يف كتاب اهلل. ر�سِّ

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

يف ال�سرية النبوية �رضب لنا الر�سول � اأمثلة عديدة لرحمته. اذكر مثالاً منها.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ا�ستعن بالإنرتنت وابحث عن بع�ض امل�سورات التي حتمل اأعاجيب الكون من حولك والدالة على مظاهر قدرة اهلل عز وجل 

وناق�ض فيها زمالءك مو�سحا املعاين الإميانية التي خرجت بها.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط5

ن�شاط6

ن�شاط7

ن�شاط8

قال اهلل تعاىل: زب ې  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى        ائ  

ائ  ەئ     ەئ  وئ  رب وٹ ٹزب ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  
ژ  ڑ  ڑ   ک  رب يف �سوء ما �سبق اجمع - م�ستعينا باملكتبة - اأ�سماء الأنبياء والر�سل الذين ورد ذكرهم 

يف القراآن الكرمي . 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ن�شاط9

) ف�سل اهلل ر�سوله � على �سائر الر�سل ببع�ض الف�سائل ( . اكتب يف ثالثة اأ�سطر هذه الف�سائل .  

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................



الوحدة الثالثةالتربية الدينية اإلسالمية   -   كتاب األنشطة

الفصل الدراسى الثانىالصف   األول  الثانوى30

اإلسالم والسعادة
الدرس 
الثانى

اخ��ت��اف ال��ن��اس ف��ي مفهوم ال��س��ع��ادة دف��ع البعض إل��ى االنتحار  ٭
ظًنا فيه أن السعادة في املال أو املكيفات أو في السلطة 0

اإلس�����������ام رك�������ز ف������ي ت���ع���ال���ي���م���ه ع����ل����ى ض�����������رورة االه�����ت�����م�����ام ب���ال���ق���ل���ب  ٭
وسامته من الغل واحلسد .

النوافل التي أمرنا بها رسول الله � باب من أبواب القرب من  ٭
الله وتتحقق معها السعادة 0 

ال��س��ع��ادة ف��ى تنفيذ أم��ر ال��ل��ه واج��ت��ن��اب نهيه واالس��ت��ع��داد للقائه  ٭
والرضا بالقليل .

تذكر أن:

ما معني ال�سعادة من وجهة نظرك ؟ اكتب م�ستعينا باملكتبة معاين ال�سعادة لدى بع�ض املفكرين .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ا املعنى الذي تراه . اختلف النا�ض يف حقيقة ال�سعادة . اذكر بع�ض الروؤى يف ال�سعادة مرجحاً

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

كيف تكون الرحمة باباًا من اأبواب ال�سعادة ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

اأمر ر�سول اهلل بالرحمة والرتاحم وقال البع�ض : كلنا رحيم . كيف ت�سحح لهم معنى الرتاحم ؟ 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط1

ن�شاط2

ن�شاط3

ن�شاط4

جتلت رحمة اهلل يف الت�رضيعات والعبادات . اذكر ثالثة مظاهر لهذه الرحمة .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط5
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البالء والبتالء من مظاهر رحمة اهلل بعباده . اكتب ق�سة خمت�رضة تو�سح ذلك .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

) كل ما يقع يف الكون بتقدير اهلل واإرادته ( هذه احلقيقة تعترب مدخالاً اإميانيًّا للم�سلم .و�سح ذلك.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ا�ست�رضت  يف العامل املتمدين اليوم ظاهرة النتحار رغم حتقيقهم مل�ستوى راق من التمدين والتقدم والرفاهية .. مب تف�رض 

ذلك ؟ اكتب مقالاً م�ستعينا با لإنرتنت مع بيان اإح�سائي تو�سح فيه ما و�سلت اإليه هذه ال�سعوب من تقدم.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ال�سعادة مطلب ي�سعى  لتحقيقه اجلميع .. اكتب ثالثة اأ�سطر تو�سح فيها روؤيتك لل�سعادة التي تطمح اإليها.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط6

ن�شاط7

ن�شاط8

ن�شاط9

) من ل َيرحم ل ُيرحم ( دلل على ذلك من م�ساهد ال�سرية النبوية وتاريخ احل�سارة . 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

الأركان اخلم�سة لالإ�سالم مبنية علي التي�سري يف الأحكام . ا�ستعر�ض يف اإيجاز �سدق هذه احلقيقة .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ن�شاط10

ن�شاط11
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احلج ميثل الركن اخلامس ألركان اإلسام . ٭
ت���ي���س���ي���ر اإلس�����������ام ف������ى احل�������ج م�����ب�����رر م������ن خ�������ال أوام�������ر  ٭

الرسول � في قوله أفعل وال حرج 0 
ف���ي احل����ج ت��ت��ج��ل��ى رح���م���ة ال���ل���ه ال���واس���ع���ة ب��احل��ج��ي��ج مبا  ٭

أفاض عليهم من عطاء .

من أهم أركان احلج الوقوف بعرفات والطواف بالبيت 0  ٭
فضل زيارة مسجد الرسول ��  كبير. ٭

تذكر أن:

يسر اإلسالم فى احلـج 
الدرس 
الثالث

ا من مظاهر الرحمة الإلهية ؟  ما املق�سود باحلج ؟ وكيف ميكن لنا اعتباره مظهراً

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ما ال�رشوط الواجبة  لأداء فري�ضة احلج ؟ 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

احلج ركن من الأركان اخلم�سة لالإ�سالم يقوم على الي�رض والتي�سري. و�سح ذلك

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

هل �ضمح الإ�ضالم اأن يحج امل�ضلم عن الغري ؟ وما ال�رشوط التي ا�ضرتطها لذلك ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط1

ن�شاط2

ن�شاط3

ن�شاط4
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اكتب بحثا عن ال�سعادة فى الإ�سالم. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

) كل ابن اآ دم خطاء وخري اخلطائني التوابون ( 

جبل عرفات �ساحة للتائبني .و�سح من خالل قراءتك ما احلكمة يف اختيار هذا املكان للحج ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط5

ن�شاط6
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 املدينة املنورة لها مناقب وخصائص متيزت بها عن  ٭
غيرها .

 امل��س��ج��د ال��ن��ب��وى أح���د امل��س��اج��د ال��ث��اث��ة ال��ت��ى تشد  ٭
إليها الرحال. 

 ال��ص��اة ف��ى املسجد النبوى تعدل أل��ف ص��اة فيما  ٭
سواه .

لزيارة  املسجد النبوى و الروضة الشريفة آداب يجب أن  ٭
تراعى عند الزيارة . 

م����ا ب����ني م���ن���ب���ر  رس������ول ال���ل���ه ص���ل���ى ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وس���ل���م � وق���ب���ره  ٭
روضة من رياض اجلنة . 

تذكر أن:

آداب زيارة املسجد النبوى
الدرس 
الرابع

ا�ستعن باملكتبة والكمبيوتر جلمع بع�ض احلقائق الدالة على ما متيزت به املدينة املنورة. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ا�ستعن باأحد كتب منا�سك احلج والعمرة واكتب ثالثة اأ�سطر تلخ�ض فيها كيف تكون زيارة الرو�سة ال�رضيفة  .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط2

ن�شاط3

 ما ف�سل م�سجد ر�سول اهلل  � ؟ وما الآداب التي يجب اأن تراعى يف زيارة رو�سته ؟

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط1
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ا�ستعن باأحد املعتمرين الذين زاروا املدينة املنورة ، واكتب عن م�ساعره نحو الأماكن التي زارها فيما يلى:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

قمت بعمرة اأو قام بها اأحد اأقاربك . �سف بقلمك م�ساعر الزائرين للرو�سة ال�رضيفة وم�سجد النبي � .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ابحث فى الإنرتنت واكتب بحثاًا عن امل�سجد النبوى ال�رضيف.

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

ن�شاط5

ن�شاط6

ن�شاط7

ن�شاط4

هناك اآداب يجب اأن تراعى عند زيارة م�سجد الر�سول � . ا�رضد يف �سطور اأبرز هذه الآداب .

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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تدريبات على الوحدة الثالثة

�1 ) ي�رضوا ول تع�رضوا وب�رضوا ول تنفروا ( هات من ال�سرية النبوية ما يوؤكد هذا املعني.

�2  اأ�سبح الر�سول الكرمي � مثار اإعجاب املثقفني من املفكرين يف ع�رضنا وراأوا فيه ويف ت�رضيعاته اإمكانات حلل م�ساكل العامل 

اليوم . اكتب مذكرة تلخ�ض فيها هذه الإمكانات للرد على اأعداء الدين.

�3  ) اأ�سد النا�ض بالء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ( للبالء حكمة اإلهية جعلها اهلل عز وجل �سنة من �سننه الكونية . اذكر م�ستعينا 

بقراءتك بع�ض جوانب هذه احلكمة.

�4  ال�سعادة قد جتد طريقها يف كوخ لفقري وتنعدم من ق�رض م�سيد. ا�رضد ق�سة اأو حكاية توؤكد هذا املعنى .

ا من اأن ينيب عنه من يحج ( راجع كتاباًا من كتب الفقه  ا �سديداً �5  ) مل َيْحِرِم الإ�سالم من مات اأو مر�ض مر�ساً

مو�ضًحا �رشوط ذلك .

�6  ابحث فى الإنرتنت عن و�سف للرو�سة ال�رضيفة ..واعر�سه على زمالئك .
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ال�سوؤال الأول :

ڄ    ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   زب     ٹ  ٹ 

ڃ  ڃ  ڃڃ  چ    چ  چ    چ     ڇ  ڇ       رب    )الأعراف : 32 (

) اأ (  ما املراد بــ : " زينة اهلل - الطيبات من الرزق "

)ب( اذكر اأمثلة للطيبات من الرزق.

)جـ( متى تكون للحياة الدنيا قيمة فى نظر الإ�سالم؟

)د ( ما حكم طلب الرزق عن طريق الغ�ش ؟   

) هـ( اكتب املحذوف من احلديث ال�رضيف .

له  اإل كان   ....................... ....................... و  ....................... و  منه  فياأكل  غر�ًضا  امل�ضلم  يغر�ش  ل   "

....................... اإىل يوم القيامة ....................... " 

ال�سوؤال الثاين :  

ٹ ٹ زب ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  رب

) اأ ( اكتب اإىل قوله تعاىل : "وما يكذب به اإل كل معتد اأثيم".

)ب( اذكر اآداب الإ�سالم فى البيع وال�رضاء.

ا ؟ )جـ( متى يكون البيع �سحيحاً

 )د( و�سح حكم ال�رضع فيما يلى :

2- جتارة حلوم اخلنازير 1- جتارة اخل�رضاوات .  

4 - جتارة الأدوات املدر�سية 3- جتارة املخدرات   

ال�سوؤال الثالث :

 ، اأخرى  ناحية  من  الكبري  والكون  ناحية  من  الدين  حقيقة  بني  العالقة  توثيقه  الإ�سالم  تعاليم  اأبرز  من   "

فالنظر فى ملكوت اهلل اإميان ، والعمل فى كل نواحيه عبادة"

 ) اأ (  يف �سوء العبارة ال�سابقة و�سح موقف الإ�سالم من العلم.

)ب( ملاذا كان العلماء اأكرث خ�سية هلل تعاىل ؟

منوذج للورقة االمتحانية 
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)جـ( متى يحظى العامل بر�سوان اهلل تعاىل؟

)د ( اذكر اأبرز اجنازات كل من بنت ال�ساطىء وعبد الرحمن بن بادي�ض خلدمة الدين.   

ال�سوؤال الرابع :  

ا من هذه املظاهر. 1- " تعددت مظاهر رحمة اهلل بعباده " فى �سوء هذه العبارة اذكر بع�ساً

2-  اذكر ما يدل على اأن الر�سول � كان رحمة مهداة للعاملني.

3- �سعادة امل�سلم تنبع من قلبه. و�سح ذلك.

4- اذكر ثالثة من واجبات احلج.

5- اذكر بع�ض مظاهر التي�سري فى احلج.


